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L’acaldessa anuncia que es
remodelarà la plaça Pearson
Les millores que es plantegen no canviaran la imatge de l’emblemàtica plaça
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J.A. Montoya

Part de l’oposició
es nega a negociar
el pressupost 2017
si no hi ha una
trobada conjunta
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Els forts vents provoquen
múltiples incidències

Rubí acollirà la
presentació del
vehicle elèctric
Tesla en el marc
del Dia de l’energia
Pàg. 13
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Premiades
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Representants d’en�tats
aporten idees per a
quatre grans projectes
MARTA CABRERA

Unes cinquanta persones van prendre part a la jornada. / Localpres

El consistori va organitzar
dimarts a la tarda una jornada par�cipa�va en la qual
va convidar principalment
en�tats de la ciutat, tot i
que també estava oberta a
la resta de la ciutadania.

Una cinquantena de
persones es van dividir en
dos grups per posar sobre
la taula propostes sobre els
carrils bicicleta i el parc de
Ca n’Oriol, per una banda,
i sobre l’ampliació de l’illa
de vianants i la rehabilitació
del Casino, per l’altra.
“Es tracta d’una sessió
informa�va i delibera�va”,
va explicar la primera �nent
d’alcalde, Maria Mas, que
també va adver�r que els
projectes no estan redactats i que, per tant, ara per
ara el que hi ha només són
idees sobre què fer. “S’acabaran prenent les decisions
en funció d’allò que la gent

L’Ajuntament
recull propostes
pel parc de
Ca n’Oriol, l’illa
de vianants,
la rehabilitació
del Casino i els
carrils bicicleta
aporti, com en qualsevol
procés par�cipa�u”. També
va insis�r que el principal
procés participatiu de la
ciutat és “el projecte Alcaldia als barris”.
Les idees del consistori
Abans que les persones
convidades a la sessió poguessin fer les seves aportacions, els tècnics municipals
van explicar les idees dels
quatre projectes. Quant
a l’ampliació de l’illa, està

previst regular el trànsit en
els carrers Maximí Fornés,
Unió, Torrent de l’Alba,
Magi Ramentol i ampliar la
plaça Onze de Setembre.
En tots els casos s’aposta
per rebaixar les voreres,
excepte en el carrer Torrent
de l’Alba, on s’ampliaran les
voreres i es conservaran els
aparcaments.
Pel que fa al Casino,
està previst impulsar un
projecte d’idees arquitectòniques, però encara no
hi ha cap idea sobre la taula
en relació als usos culturals
o socials que ha de tenir.
En relació al carril bici,
es contempla fer un vial des
de l’actual carril bicicleta
de La Llana ﬁns a la rambla
del Ferrocarril, passant per
Ca n’Oriol i la zona dels
Alous.
Al parc de Ca n’Oriol, es
pretén actuar a la Bombonera i oxigenar la zona més
u�litzada, així com regularitzar el patrimoni del parc i
mantenir l’entorn agrari.
El procés participatiu
continuarà les pròximes
setmanes a través del web
de l’Ajuntament, on es podran consultar els resultats
de la jornada. A més, estan
previstes dues jornades més
de retorn d’aquesta sessió,
segons la regidora Maria
Mas. A l’es�u, es farà una
nova jornada par�cipa�va,
en aquest cas sobre el parc
de Ca n’Oriol, mentre que la
sessió par�cipa�va sobre el
Casino no està prevista ﬁns
a principis del 2018.

Queixes d’alguns assistents a la sessió
Alguns dels presents a la
trobada van verbalitzar el
seu malestar per no haver
estat informats amb temps
suﬁcient del procés par�cipa�u que es va organitzar.
Les en�tats locals van rebre
un correu electrònic el 27
de gener i un recordatori
també a través d’internet
el 3 de febrer, però alguns
presents van explicar que
només havien rebut la
segona comunicació.
També es van reﬂec�r
queixes per la manca d’informació respecte als qua-

tre projectes que l’Ajuntament va posar sobre la
taula, com ara les accions
concretes o el pressupost
de cadascuna. També va
haver-hi comentaris pel
fet que la jornada coincidís amb una sessió de
l’Alcaldia als barris, un altre
procés participatiu del
municipi.
Per últim, alguns assistents van manifestar
la seva preocupació per
altres temes que no estava previst tractar a la
jornada.
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Ana M. Mar�nez anuncia que vol
remodelar la plaça Doctor Pearson
M. CABRERA

Dins el marc del projecte
l’Alcaldia als barris, que ha
portat l’alcaldessa, Ana M.
Mar�nez, als barris del 25
de Setembre, Les Torres, Ca
n’Alzamora i Can Vallhonrat
durant aquesta setmana, la
primera edil ha anunciat
que està previst que en un
futur es remodeli la plaça
Doctor Pearson. “Cal un
arranjament per corregir
les deficiències que ara
té, canviant la vegetació,
millorant el terra i la zona
de jocs infan�ls amb l’objec�u que la gent gaudeixi
més d’aquesta plaça”, ha
assenyalat Mar�nez.
La màxima responsable
municipal, que ha apuntat
que la remodelació és una
demanda dels veïns, ha
descartat que això suposi
un canvi en la imatge de
la plaça, que considera
emblema de la ciutat.
A més, ha explicat que
l’actuació inclourà el solar
de Buits Plens: “Plantegem

La plaça Doctor Pearson, on està instal·lat el Bòdum, és un dels indrets emblemà�cs de Rubí. / Arxiu

incorporar al disseny de la
plaça el solar del projecte
Buits Plens, que no sé per
què es va fer ni quina u�litat té ara”.
Pel que fa a la resta
de propostes que el veïnat d’aquests barris han
fet arribar a la màxima
responsable municipal, la
majoria estan vinculades
amb la millora de l’espai
públic i de la mobilitat a
la zona.

Un centenar d’accions
En aquest retorn de l’Alcaldia als barris, el gabinet
d’alcaldia ha comunicat que
als quatre barris s’han executat 101 accions de les 150
pe�cions realitzades durant
la primera visita.
Al 25 de Setembre les
pe�cions eren d’obra pública i mobilitat i s’han executat el 69% de les accions. A
Les Torres, el percentatge
és del 75%, sobretot vin-

culades a obra pública i
mobilitat; mentre que a Ca
n’Alzamora s’han executat el
70%, relacionades amb obra
pública, mobilitat i educació. Per úl�m, a Can Vallhonrat, s’han �rat endavant el
57% de les accions, d’obra
pública, mobilitat i parcs i
jardins. La resta d’accions no
executades s’han descartat
per mo�us tècnics, competencials o de pressupost,
segons l’Ajuntament.
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El rubinenc Javier Ruiz, de Caçadors
de Trastets, candidat al Premi
Europeu de Prevenció de Residus
REDACCIÓ

El rubinenc Javier Ruiz Rojas, impulsor de la iniciativa
Caçadors de Trastets, ha
estat escollit per la Generalitat com a un dels cinc candidats catalans que opten
al VIII Premi Europeu de la
Prevenció de Residus. Caçadors de Trastets promou
la neteja d’espais naturals
per part de la ciutadania a
través de batudes o sortides
per l’entorn natural i alhora
sensibilitza sobre la necessitat de reduir la generació
de residus i evitar les conductes incíviques.
Des del 2013, el rubinenc ha organitzat 16 jornades de neteja, mobilitzant
1.400 persones i recollint
3,5 tones de residus. També
ha creat un conjunt d’activitats i organitza jocs educatius pels més petits durant
les sortides.
Cal recordar que Javier
Ruiz i Caçadors de Trastets ja van ser finalista
d’aquest guardó europeu
l’any 2014.
Els altres quatre candidats catalans són el Consell
Comarcal de la Selva, en la
categoria Administracions
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públiques, per l’activitat
‘La cuina de les sobrances’;
GETE Ecologistes en Acció,
en la categoria Associacions, per la campanya ‘Del
menjar no en llencem ni
mica’; l’escola Lluçanès, en
la categoria Institucions escolars pel projecte ‘We are
a sustainable community’
i Caprabo, en la categoria
Empresa per la campanya
‘Jo em comprometo’.
El guardó distingeix iniciatives tenint en compte
l’originalitat de la proposta; el caràcter innovador;
l’adaptabilitat a altres contextos regionals o locals;
la mobilització del públic
objectiu i la durada.
L’Agència de Residus
de Catalunya ha presentat
les candidatures d’entre
les activitats organitzades
durant la VIII Setmana Europea de la Prevenció de
Residus. L’esdeveniment es
va celebrar el passat mes de
novembre a 32 regions, gràcies a la participació de 43
organitzadors i amb 12.255
activitats arreu d’Europa.
Els guanyadors es donaran
a conèixer el 18 de maig
en una cerimònia a Barcelona.

Javier Ruiz, segon per l’esquerra, amb alguns dels participants en
l’activitat Caçadors de trastets, després d’una sortida. / Arxiu

Rubí vol millorar la recollida selectiva
amb la campanya ‘Recicla! Posa colors’
Els rubinencs són els que menys reciclen de tota la comarca
M. CABRERA

Per tal de millorar l’índex
de recollida selectiva del
municipi, l’Ajuntament de
Rubí ha iniciat una campanya de sensibilització
sota el títol ‘Recicla! Posa
colors’. Rubí és el municipi
de tot el Vallès Occidental
que menys recicla, amb un
percentatge de recollida
selectiva únicament del
27,95%, segons dades del
2015, i 10 punts per sota de
la mitjana catalana.
“L’única manera que
tenim de millorar la situació i aconseguir que els
rubinencs entenguin la importància i la necessitat de
reciclar és fent campanyes
informatives i facilitant les
eines per reciclar”, ha assenyalat l’alcaldessa, Ana M.
Martínez.
Per aquest motiu, dins
de la campanya, estan previstes trobades obertes als
veïns en què s’explicaran els
serveis municipals disponi-

Joc de bosses per incentivar el reciclatge. / M.C.

bles en matèria de recollida
i gestió de residus i es podrà
demanar un conjunt d’estris per facilitar la recollida
selectiva, format per les
tres bosses de vidre, paper
i cartró i el cubell marró per
les restes orgàniques.
En les trobades i punts
informatius, que recorreran
el municipi, també hi haurà
una exposició per explicar
els costos econòmics de la
gestió de residus. Segons el

regidor de Medi Ambient,
Moisés Rodríguez, “el 70%
dels abocaments que es fan
a Rubí van a la fracció de
resta, això implica un cost
de 3,5 milions d’euros de
despesa per l’Ajuntament,
diners que es podrien utilitzar per altres projectes”.
Restes de poda
Segons el consistori, els rubinencs que menys reciclen
són els que viuen a les urba-

nitzacions. Per això, estan
previstes una quinzena de
xerrades informatives en
les diferents urbanitzacions
del municipi. Els assistents
a les sessions rebran, a més
del joc de bosses bàsic, una
bossa gran per la recollida
de restes de poda i un cubell més gran de recollida
de restes orgàniques, així
com informació sobre el reciclatge i l’ús del compost.
D’aquesta forma, es
pretén evitar l’abocament
de restes de poda i esporga
als contenidors de resta
o a fora dels contenidors,
una de les queixes més
freqüents a les urbanitzacions. Durant les trobades,
s’incidirà en què les restes
de poda s’han de desar al
contenidor d’orgànic. Pel
que fa a les restes de jardí
més voluminoses, existeix
el Telèfon Verd, un servei
que passa a recollir les restes als habitatges a través
del 900 130 130 o 93 699
98 01.

El Pau Casals celebra el Dia de la pau
L’escola Pau Casals va celebrar el Dia escolar de la
pau i la no violència, que
va tenir lloc el 30 de gener. El centre educatiu va
organitzar diversos actes,
tant a les aules com al pati
de l’escola, per celebrar
aquesta jornada.
En primer lloc, es va fer
al pati una lectura del Manifest per la Pau, que va anar
a càrrec dels alumnes de 6è
de Primària. Posteriorment,
els estudiants dels diferents

cicles de l’escola van interpretar cançons relacionades amb la temàtica.
Per tancar el matí, el
centre educatiu va fer un
‘mannequin challenge’. A
més, es van aprofitar les
activitats per presentar el
capgròs de l’escola, el Pau
Casals.
Ja a la tarda, a les aules,
els alumnes van gaudir amb
tot un recull de contes relacionats amb la pau que els
van explicar. / DdR

Es va presentar el Pau Casals, el capgròs de l’escola. / Cedida
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Nombrosos desperfectes i arbres caiguts, efectes
de la ventada del cap de setmana a la ciutat
REDACCIÓ

El fort vent que va bufar
durant tot el cap de setmana va provocar una vintena
d’incidències per desperfectes i arbres caiguts a
la ciutat. La ventada va
malmetre la nova tribuna
del camp de futbol de Can
Rosés i va obligar a desallotjar la instal·lació després
que el sostre s’aixequés
el dissabte al migdia. Els

Bombers van haver d’assegurar la infraestructura
amb pesos i la instal·lació va
quedar inhabilitada ﬁns que
no es va reparar totalment.
Segons el consistori, dilluns
a la tarda ja es va poder
reprendre l’activitat amb
normalitat.
Un altre dels punts més
afectats de la ciutat va ser
el passeig de la Riera, on
van caure quatre arbres,
que van ser re�rats de la

A més, es va despenjar un senyal de trànsit al
carrer Llobregat, va caure
una vidriera al carrer Mare
de Déu de Lourdes i es va
haver d’acordonar un ediﬁci
abandonat al carrer Mestre
Feliu per risc de caiguda de
diversos materials.
Tot i els nombrosos incidents a causa de la ventada,
no es van produir danys
personals.

Un dels arbres que van caure durant la ventada. / J.A. Montoya

calçada. També va causar
incidència un arbre que va
caure a la carretera comarcal C1413 el diumenge al
migdia. Els Bombers van
haver de tallar el tronc i
retirar-lo per restablir la
circulació amb normalitat.
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Alguns rètols
de diversos
van caure
a la via pública
culpa del vent. / J.A. Montoya
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El vent aixeca la
nova tribuna del
camp de futbol
de Can Rosés

També van caure altres
arbres diumenge a la tarda
al passatge Mill, al carrer
Mallorca i al carrer Cervantes.
Pel que fa als desperfectes materials, diumenge a la
tarda el vent va arrencar la
porta d’un transformador
de Telefònica al carrer Doctor Ferran, va tombar unes
tanques d’obra a la plaça
Catalunya i van caure diversos rètols d’establiments.

5

6

La Biblioteca Municipal
presenta la 7a Mostra
d’Arquitectura del Vallès
REDACCIÓ

La Biblioteca acull fins al
24 de febrer la 7a Mostra
d’Arquitectura del Vallès,
que exposa tot un seguit
d’obres finalitzades entre
l’1 de gener del 2011 i el
31 de desembre del 2015
a les comarques del Vallès Occidental i el Vallès
Oriental.
Entre les obres incloses a la mostra hi ha dues
de Rubí. Una d’aquestes
és la nova seu del Club
Unió Petanca Las TorresRubí, obra de l’arquitecte
rubinenc Juan Melero Velasco, una actuació en la
qual destaca la voluntat
d’integració amb l’entorn
i amb la urbanització
de les pistes. La segona
és el més d’un centenar d’actuacions incloses
en el Pla d’Inversions
2014-2016 que es van
realitzar per diferents
punts del territori i que
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majoritàriament estaven
relacionades amb la millora de l’espai públic i
la rehabilitació d’alguns
equipaments municipals.
Entre aquestes, hi ha la
urbanització del parc de
La Serreta o l’habilitació
de carrils bici als polígons.
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya situa els
projectes seleccionats
en un període marcat
per una profunda crisi
econòmica, en què ha
quedat palesa l’enorme
dificultat per impulsar,
desenvolupar i resoldre
projectes i obres, i en
què l’esforç, la tenacitat
i la imaginació han estat
dels pocs recursos de supervivència a l’abast dels
arquitectes.
L’exposició es pot visitar a la primera planta de
la Biblioteca fins al 24 de
febrer en l’horari habitual
de l’equipament.

Els Premis Santa Águeda dis�ngeixen
vuit dones destacades de la ciutat
REDACCIÓ

El Castell de Rubí va ser el
lloc triat pel Centro Aragonés de Rubí per fer entrega
dels Premis Santa Águeda,
unes distincions a dones
que destaquen en diferents
àmbits de la ciutat. El dissabte es va premiar amb
una placa commemora�va
en l’apartat cultural a l’escriptora M. Àngels Fernández, mentre que en l’àmbit
empresarial el guardó va
ser per a Meritxell Ciurana,
responsable de la parada Lo
Salat del Mercat.
En l’àmbit comunica�u,
el premi va ser per Patri
Díaz, periodista de Ràdio
Rubí; mentre que en l’apartat espor�u es va reconèixer
Alba Laguna, jugadora de
l’Espor�u Rubí. A més, també van recollir un reconeixement el grup d’atenció a la
diversitat de l’Ajuntament,
en l’àmbit social, format per
Encarna Medel, Rosa Parra,
Rocío Elvira i la regidora
Marta García.

Foto de família de les guardonades, amb les autoritats i el president del Centro Aragonés. / J. A. Montoya

A l’acte, que va comptar amb una seixantena
d’assistents, hi van assis�r
l’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, la regidora
de Serveis a les Persones,
Marta García, la regidora

de la Dona, Maria Mas, i
el regidor de Desenvolupament Econòmic, Rafael Güeto. El president de
l’en�tat, Francisco Gracia,
es va mostrar molt agraït
per la resposta de la gent a

aquests premis, que ja han
arribat a la 14a edició. L’acte
va ﬁnalitzar amb una actuació de membres del Centro
Aragonés i un aperitiu al
pa� del Castell amb tots els
par�cipants.
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Sita Zoroa, colorista
internacional, ahora en Rubí
Bajo el nombre de SITA
ZOROA se realiza el trabajo de la estilista Irene
Zoroa, una rubinense que
lleva más de 15 años en el
sector de la Imagen Personal perfeccionando todos
los apartados que este
ofrece, como es televisión,
fotografía, cine, moda, pasarela, formación,...
Irene tuvo la gran oportunidad de formarse y
trabajar junto a grandes
profesionales de su misma
localidad y, muy tempranamente, pudo desarrollar su
creatividad despuntando
por toda España.
Durante los primeros
años, Irene trabajó con
los profesionales mas indicados para poder publicar
su trabajo en varias revistas
de tirada nacional como
C&C Magazine, Tocado,
Maquillaje Paso a Paso,
Interviú, Primera Linea y
revistas digitales y de tirada
internacional como Vogue
Italia, Elegant Magazine,
Plenilune Magazine… De
los que aún sigue manteniendo contacto, así como
trabajar y aprender junto
a Sam McNight, Xavi García, De María o Crisanto
Blanco. Su experiencia pisa
países como España, Portugal, Inglaterra u Holanda
entre otros.
Entre el currículum de
Irene encontramos varias
agencias de modelos y
sus eventos, escenarios
de ferias de Peluquería y
Maquillaje y formación a
otros profesionales de la
peluquería y del maquillaje. Su último trabajo se
desarrolló durante mas de
5 años en España y Portugal para la fi rma exclusiva profesional INDOLA,
marca de la multinacional
Henkel, donde los trabajos
técnicos de color, rubios
y de fantasía han sido su
bandera y reclamo de otros
compañeros del sector.
Marca en la cual Irene sigue
confiando plenamente y
100% para sus próximos
éxitos.
Irene Zoroa vuelve a
su Rubí natal, con mucha
ilusión y motivación, para
abrir las puertas de su
mas preciado proyecto
profesional llamado SITA
ZOROA, un Salón de Belleza que ofrece un ser-

vicio exclusivo, dando la
máxima personalización y
proporcionando una calidad y nivel con garantía
asegurada.
En SITA ZOROA encontramos varios ambientes para diferenciar todos
los servicios y públicos. Tenemos una zona exclusiva
para caballeros decorada
con la más pura esencia del
clásico BARBER SHOP, una
Barbería con servicios de
corte, afeitado, arreglo de
barbas y bigotes... con una
pequeña zona de espera
preparada para el más selecto público masculino.
Para ellas, una sala de
espera de lo más acogedor
y novedosa, pensada para
que la espera sea un disfrute y una ocasión perfecta
para encontrar posibles
nuevos looks, gracias a la
selección y biblioteca inspirada en la moda y la tendencia, ademas de libros de
peluquería y el maquillaje,
para aportar más información a la clienta.
Las zonas de trabajo se
diferencian en 3 concretamente: una zona de color
donde la asesoría es la
principal guía para un look
de éxito, respetando el
look original o a la ocasión
de uno nuevo. Una zona de
corte, secado y creación
de peinado para fi nalizar
el servicio, una zona muy
iluminada para un “selfie”
perfecto. Una zona exclusiva para futuras novias
llamada BRIDE AT HOME,
zona que da la oportunidad
de encontrar la imagen para
la protagonista de la boda
y desarrollarla a domicilio
el mismo día que se casa,
para máxima comodidad.
Y finalmente, una zona de
lavacabezas donde el placer
del masaje se realiza sin
exclusión a todos los servicio; sabemos que el masaje
capilar es fundamental para
el buen funcionamiento del
riego sanguíneo del cuero
cabelludo y eso beneficia a
cualquier trabajo a realizar,
además de las propiedades físicas, producimos un
estado de relajación que
siempre se agradece; el
lavacabezas en sí produce
un masaje estilo shiatsu
que no deja a nadie indiferente.
Con todos estos deta-

lles y cuidados, como no
podemos evitar hacer una
primera visita a SITA ZOROA? Pues bien, justamente por visitarnos, en el primer servicio, tendremos un
20% de descuento además
de un detalle por clienta
(hasta fin de existencias),
a parte de las promociones
vigentes que tengamos en
cada temporada.
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L’AUP demana que l’Ajuntament reguli
els preus del tanatori de Rubí i l’ampliï
M. CABRERA

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) ha demanat al
consistori que impulsi un
seguit de mesures per tal
de regular els preus del
tanatori de Rubí i mirar si hi
ha possibilitats de ﬁnalitzar
la concessió amb l’empresa
Montserrat Truyols, que té
atorgada la ges�ó durant 50
anys, ﬁns al 2034.
La formació assembleària cri�ca que hi ha opacitat per part de l’empresa
amb els preus del servei,
contravenint el que marca
el conveni de cessió de la
ges�ó. “L’empresa ha de fer
públic el preu del servei, ara
mateix només fan pressupostos segons necessitats
i tampoc l’Ajuntament té
coneixement dels preus”,
explica la regidora de l’AUP
Mireia Gascón.
Una altra de les demandes de l’Alterna�va és comprovar que el servei s’adequa a la legislació vigent, ja
que segons aﬁrmen, existeix
una directiva de la Unió
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Més d’un centenar de rubinencs
par�cipen en la concentració
en defensa del 9N a Barcelona

L’Ajuntament
aﬁrma que ja
està regulat

Imatge de l’interior del tanatori. / M.C.

Europea aprovada després
d’externalitzar el servei.
També proposen regular els
preus del tanatori a través
d’una ordenança ﬁscal, com
succeeix amb el servei del
cemen�ri.
Per tot això, sol·licitaran
al Ple que es redac� “un informe jurídic per saber si es
pot trencar aquest monopoli i que el consistori ges�oni
directament el servei per
tal de reduir les despeses i
fer una ampliació”, subratlla
Mireia Gascón.
Per l’AUP, és necessari

abordar aquesta ampliació i,
a través d’aquesta nova obra,
tenir la possibilitat d’oferir
un servei complementari
a Montserrat Truyols: “Si
acabem amb el monopoli
i introduïm una empresa
pública, podrem rebaixar el
preu, com per exemple ha
fet Terrassa, on es poden
fer enterraments per 800
euros”, aﬁrma Gascón. Per
tal d’ampliar el tanatori,
els regidors de l’AUP posen
sobre la taula la possibilitat
d’u�litzar el superàvit que
genera el cemen�ri.

El consistori ha explicat
que els preus del tanatori
estan regulats i que, per
tant, quan Montserrat
Truyols, l’empresa que
gestiona la funerària,
vol fer modiﬁcacions de
preu, informa l’Ajuntament, que ha de donar
el vis�plau. Fonts municipals també apunten que
el preu no s’ha modiﬁcat
des del 2014.
Pel que fa a l’empresa
concessionària, ha informat que el preu de vetlla
d’un dia té un cost de 257
euros sense IVA i que el
preu d’un servei fúnebre
mig és de 3.400 euros.
L’AUP ha insis�t que
els preus no són públics,
ja que els ciutadans no
hi poden accedir i també
considera que és l’Ajuntament qui ha de determinar el preu dels serveis
i no l’empresa.

Milers de persones van mostrar el seu suport a Mas, Ortega i Rigau
a les portes del jutjat. / Cedida

La secció local de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)
i Òmnium Rubí van omplir
dos autocars de Rubí ﬁns a
Barcelona per par�cipar en
la concentració que es va
produir dilluns a les portes
del Tribunal Superior de
Jus�cia de Catalunya (TSJC).
A les 6.45 hores del matí,
110 rubinencs van pujar a
aquests autocars, mentre
que altres persones van
optar per altres mitjans de
transport, per desplaçar-se
ﬁns a la manifestació a Barcelona, que va arrencar a les
8 hores.
La concentració estava
convocada coincidint amb

l’inici del judici contra l’expresident de la Generalitat,
Artur Mas, l’ex-vicepresidenta, Joana Ortega, i l’exconsellera Irene Rigau per
la celebració del 9N el 2014,
una jornada par�cipa�va en
què 2 milions de catalans van
pronunciar-se sobre la independència de Catalunya.
Milers de persones van
acompanyar els tres ex-dirigents des del Palau de la Generalitat ﬁns a les portes del
jutjat. Els tres ex-membres
del govern estan acusats de
desobediència i prevaricació,
un fet que els pot suposar
la inhabilitació per exercir
càrrecs públics. / DdR
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L’Ateneu s’omple per seguir una
conferència d’Esquerra sobre
comunicació local

ERC també descarta negociar de forma
bilateral amb el govern el nou pressupost
Crítiques al
procés partipatiu

m. cabrera

La conferència va tenir lloc a l’Ateneu. / M.C.

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) va organitzar dijous de la setmana
passada una conferència
per parlar sobre comunicació local que va empetitir
la Sala Noble de l’Ateneu.
Prop d’una quarantena
de persones van seguir la
xerrada, que va comptar
amb la presència de Josep
M. Tresserras, exconseller
de Cultura, Purificació Barceló, periodista a Catalunya
Ràdio, Elena Freixa, cap de
Societat del diari Ara, i el
portaveu d’Esquerra a Rubí,
Xavier Corbera. A més,
també hi van participar representants dels mitjans de
comunicació locals: Ràdio
Rubí, Rubitv.cat, TotRubí i
Diari de Rubí; i representants d’entitats locals.
“Volem obrir un debat
sobre la comunicació local
a través de persones independents que donin la seva
opinió i el seu punt de vista
per millorar els mitjans de
comunicació local i definir
el paper que han de tenir”,
va afirmar Xavier Corbera.
Pel que fa als ponents,
Purificació Barceló va recordar que “els mitjans
locals s’enfronten a un

repte de valorització del
mitjà que passa perquè els
treballadors facin la seva
feina dignament i puguin
enfrontar-se als nous reptes, per exemple tot allò
que està relacionat amb
el camp digital”. D’altra
banda, Josep M. Tresserras
va defensar el paper dels
mitjans de comunicació
públics, afirmant que han
de ser “la garantia del pluralisme” i va destacar que la
seva gestió pot realitzar-se
a través “del tercer sector
i no únicament a través
d’institucions públiques,
precisament per garantir
la pluralitat”.
Per últim, Elena Freixa
va subratllar que la premsa
local ha patit una època
complicada per les retallades i que cal atorgar-li “els
recursos i mitjans necessaris perquè tinguin el seu
espai d’independència i llibertat per exercir un periodisme que és necessari per
a tota la ciutadania”. Durant
la conferència, també van
intervenir els representants
dels mitjans locals, així com
membres de les entitats
rubinenques i periodistes
de Rubí. / M.C

Presentació d’un llibre
sobre Pedro Trigo, cofundador
del Moviment 26 de julio
La Sala Neus Català acollirà el 16 de febrer a les
18.30 hores la presentació
del llibre ‘Conversando
con Pedro Trigo Sánchez:
semilla de revolución’,
escrit per Alberto Valenzuela.
Pedro Trigo, de 88
anys, que estarà present
a l’acte, és cubà d’origen
gallec i va ser coorganitzador, juntament amb

Fidel Castro, de l’assalt a
la caserna de Moncada,
a Cuba, donant origen
al Moviment 26 de julio.
Posteriorment, va ser ambaixador de Cuba a Bulgària. Actualment, viu entre
Catalunya i l’Havana.
A la presentació de
l’obra, també hi serà present la cònsol general de
Cuba a Barcelona, Mabel
Arteaga. / DdR

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) no té cap
intenció de negociar el
pressupost del 2017 de
l’Ajuntament de forma bilateral amb el govern, format
pel Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) i el regidor adscrit a Convergència
Democràtica de Catalunya
(CDC) Sergi García. “Bilateralment no ens reunirem
amb el govern, el projecte
ha de ser debatut de forma multilateral”, afirma el
portaveu de la formació republicana, Xavier Corbera.
Pel líder d’Esquerra cal “una
taula de debat per posar sobre la taula un projecte de
ciutat i saber què és el que
proposa cada partit, amb
transparència”. Corbera ha
recalcat que ara mateix el
que hi ha a l’Ajuntament
és “un govern a l’ombra
del PSC, Ciutadans (C’s),
el Partit Popular (PP) i el
trànsfuga”.
La regidora d’ERC Montse Soler recorda que el

Els regidors d’ERC Montse Soler i Xavier Corbrera. / Arxiu

pressupost del 2016 es va
negociar de forma bilateral
i el resultat no ha estat gens
satisfactori: “El govern ha
incomplert tot els compromisos als quals va arribar
amb nosaltres, per tant la
confiança no existeix i, com
no hi confiem, demanem
una reunió conjunta per
veure què és el que es negocia amb cada partit”.
D’aquesta forma, Esquerra s’afegeix a Iniciativa
per Catalunya Verds (ICV),
que ja va anunciar que no
negociaria bilateralment, i

VR lamenta que la partida
d’inversió suposi només
l’1,2% del pressupost
redacció

Veïns per Rubí (VR) ha fet
una primera valoració de
la proposta de pressupost
2017 presentada pel govern, format pel Partit dels
Socialistes de Catalunya
(PSC) i el regidor adscrit a
Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC) Sergi
García, a través d’una nota
de premsa.
En el comunicat, el portaveu de VR, Antoni García,
critica que la inversió en
el pressupost d’aquest any
s’hagi reduït encara més que

Veïns per Rubí
també exigeix una
trobada conjunta
per tractar el
pressupost 2017
la del 2016: “Les inversions
suposen un 1,26% del pressupost, la meitat de l’any
passat, quan els municipis
de l’entorn tenen partides
entre el 7 i el 10%”.

D’altra banda, el regidor independent ha criticat
que s’ampliï “en un 16% la
despesa de la línia propagandística del govern, el
capítol d’Acció Institucional
i Comunicació”.
A més, García considera
que el fet que l’Ajuntament
destini el 37% del pressupost a pagar personal està
per sobre “del que es considera raonable i limita la
capacitat d’inversió”.
Un altre apartat que
tampoc ha agradat gens a
VR és que la partida destinada a les ajudes per pagar l’IBI no augmenti: “Ens
sembla insuficient”. García
ha definit la proposta com a
“continuista” i ha alertat que
això suposa un “greu problema de manca de model de
ciutat del govern socialista,
el seu soci trànsfuga, Ciutadans (C’s) i el Partit Popular
(PP)”.
El regidor també ha lamentat que la proposta,
a més d’arribar tard, està
mancada d’informació.

també al Partit Demòcrata
Europeu Català (PDeCAT),
que va demanar trobades
conjuntes i va explicar que
si no plega Sergi García no
parlaran amb l’executiu. Per
la seva banda, l’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP) fa
anys que insisteix que el
pressupost s’ha de negociar
de forma conjunta i l’assemblea de la formació decidirà
si el grup municipal es nega
a participar en reunions
bilaterals amb l’executiu.
També Veïns per Rubí (VR)
ha fet aquesta petició.

La formació republicana
es va mostrar molt crítica
davant del procés participatiu que va tenir lloc
dimarts (veure pàg. 2).
Pel regidor Joan Puntí,
“convocar quatre dies
abans sense fer publicitat
i sense posar a disposició
la documentació no és la
forma adient de fer un
procés participatiu”. Per
la seva banda, la regidora
Montse Soler,va demanar al govern “seriositat i
rigor” i va acusar l’executiu de “mala planificació
i gestió”.
D’altra banda, els representants d’Esquerra també
han criticat el pressupost,
tot i que sense entrar en
massa detalls. Per Corbera,
és preocupant la baixada
en el pressupost de cultura
i lamenta que augmenti la
partida d’Acció Institucional
i Comunicació, “dedicada a
propaganda”.

El PDeCAT descarta arribar
a acords amb el govern
si no cessa Sergi García
redacció

El líder del Partit Demòcrata
Europeu Català (PDeCAT) a
Rubí, Víctor Puig, ha descartat arribar a pactes amb
el govern, format pel Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC) i el regidor adscrit a
Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC) Sergi
García, si l’executiu no destitueix aquest últim.
“Seguirem fent propostes de millora a la ciutat,
perquè ens l’estimem i perquè són necessàries, però
no podem arribar a acords
amb un PSC que no respecta
la voluntat dels rubinencs
expressada a les urnes”.
El PDeCAT destaca a
través d’un comunicat els
“incompliments reiterats
de les mocions per part de
l’equip de govern, la censura
del programa de Ràdio Rubí
L’Oasi Jove i el cas de transfuguisme” com les causes
del “distanciament” entre el
govern local i “la majoria de
partits de l’oposició”.

A més, Puig considera
que actualment hi ha un
“pacte de govern encobert i
acrític amb Ciutadans (C’s) i
el regidor del Partit Popular,
Jonatan Cobo, que permet

“No podem arribar
a acords amb
un PSC que no
respecta la voluntat
dels rubinencs”
al PSC tenir 13 regidors a
l’Ajuntament gràcies a la
compra de Sergi García”.
Aquestes declaracions
del portaveu de CDC, actual PDeCAT, s’han produït
després d’una trobada de
Puig amb membres del govern, en la qual l’edil ha
traslladat aquest malestar
a l’executiu. En cas que el
govern decideixi “expulsar
el trànsfuga”, afirma Víctor
Puig, està disposat a tractar
temes importants per la ciutat com “els pressupostos,
la modificació del ROM o el
POUM”. / DdR
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L’alcaldessa visita les instal·lacions
de l’empresa rubinenca Vak Kimsa
La companyia, que es dedica a la fabricació d’agitadors,
està ubicada al polígon industrial Molí de la Bas�da
REDACCIÓ

Fotograﬁa de família després de la visita a les instal·lacions de Vak Kimsa. / Localpres

L’alcaldessa, Ana M. Martínez, el regidor de Desenvolupament Econòmic
Local, Rafael Güeto, i la cap
de Promoció Econòmica,
Olga González, van visitar
l’empresa rubinenca Vak
Kimsa al polígon industrial

CARNAVAL
2017

24 i 25 de febrer

Molí de la Bas�da dijous de
la setmana passada.
Vak Kimsa és una empresa familiar que es dedica a fabricació d’agitadors, mescladors en línia i
instal·lacions completes de
mescla per als sectors alimentari, químic, cosmè�c i
farmacèu�c. Són a Rubí des
de fa 20 anys i més del 60%
de la seva plan�lla són rubinencs. “La posició estratègica d’una ciutat depèn en
bona mesura de l’evolució
de la seva indústria. D’aquí
el paper de l’administració
com a facilitadora de l’ac�vitat econòmica. Hem de
treballar de la mà del teixit
empresarial”, va explicar
l’alcaldessa. Els representants municipals van re-

Són a Rubí des de
fa més de 20 anys
i més del 60%
de la seva plan�lla
són rubinencs
córrer les instal·lacions de
la companyia des de les
sales de reunions i el departament comercial fins
a l’espai destinat a l’I+D,
el disseny i la planta de
producció.
La companyia ha regis-

Dia 23 "Festival" infantil de Truites
Dia 25 d'11 a 13 h Taller Infantil
Vine al MERCAT a "caçar insectes"

trat vendes per valor de
4.250.000 euros el 2016,
amb un increment de la
facturació del 65% en 5
anys. El personal de l’empresa també ha crescut en
relació al 2015. “Vak Kimsa
és una pime i els programes
d’inserció laboral, com
el ‘30plus’, que ofereix
l’Ajuntament, ens ajuden
a créixer. Són eines molt
ú�ls per a les empreses”,
va dir Anna Torredeflot,
consellera delegada de la
companyia.
El regidor Rafael Güeto
va posar l’accent en el fet
que el govern local “aconsegueix amb aquests programes un doble objec�u:
ajudar persones que ﬁns fa
poc no tenien programes
específics per millorar la
seva inserció laboral, com
els majors de 30 anys, i
donar eines al teixit empresarial per fer-se més gran i
compe��u”.
Els directius de Vak
Kimsa i els representants
municipals van coincidir
en el paper de la indústria
com a motor econòmic i
social i en la necessitat dels
polígons de disposar d’una
xarxa de ﬁbra òp�ca que
millori la connec�vitat de
les empreses.

ECONOMIA
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La mul�nacional americana Tesla
presentarà el seu cotxe elèctric a Rubí
CRISTINA CARRASCO

L’empresa americana Tesla
farà la presentació del seu
cotxe elèctric a la nostra
ciutat. D’aquesta manera,
Rubí serà la segona ciutat
d’arreu de l’estat espanyol,
després de Barcelona, que
acollirà la presentació del
nou model. Aquesta és una
de les activitats que tindran lloc en el marc de la
celebració del Dia mundial
de l’energia, que serà el
dimarts 14 de febrer.
La celebració del Dia
de l’energia, promoguda a
la ciutat per l’Ajuntament,
arrencarà al matí amb una
jornada tècnica del projecte Rubí Brilla que comptarà amb la participació
d’empreses i professionals
locals. La jornada, que es
farà a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler de
9 a 12 hores, girarà entorn
la recerca del finançament
alternatiu per als sistemes
de generació d’autoconsum i autoabastiment per

a les empreses de Rubí.
Segons ha explicat el
regidor de Desenvolupament Econòmic Local, Rafael Güeto, en aquesta
jornada hi participaran
Sandra Font, cap de Finançament Internacional
i Alternatiu a ACCIÓ; Jordi
Solé, director d’operacions
d’ECrowd!, i Oriol Cordón,
director d’inversions de
Crowdcube.
Després de cadascuna
de les ponències s’obrirà
un torn de preguntes dels
assistents per aclarir els
dubtes existents entorn la
temàtica exposada.
Festa de l’energia
Ja amb un to més lúdic i
popular, la plaça Doctor
Guardiet acollirà entre les
17 i les 20 hores la Festa
de l’Energia, oberta a tota
la ciutadania. El públic podrà participar en un taller
divulgatiu per explicar per
què les tarifes elèctriques
evolucionen com ho fan i el
seu impacte en les factures

El regidor Rafael Güeto, durant la presentació de les ac�vitats. / C.C.

domèstiques.
A més, s’instal·laran
parades amb empreses
del sector de l’eficiència
energètica i les renovables
com ara les cooperatives
Som Energia i Eticom Som
Connexió o les empreses
rubinenques BB Energetic
Group o Gilsan.
En el marc d’aquesta
festa, tindrà lloc la presentació del cotxe elèctric de

la multinacional Tesla.
Rafael Güeto ha animat
als rubinencs a participar
en la jornada i en la fira
i ha destacat que és tan
important la part tècnica
com la divulgativa, ja que
tothom ha de tenir informació sobre l’energia i el
seu ús. “Des de l’Ajuntament de Rubí, estem pel
canvi de model energètic”,
ha insistit el regidor.

El vehicle del Rubí Brilla és 100% elèctric. / M.C.
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N

o. Aquesta seria la resposta de la
majoria dels ciutadans rubinencs
si féssim una enquesta preguntant-nos si reciclem. Segons
dades del 2015, només el 28% dels residus
corresponen a la recollida selectiva. La gran
majoria, el 68%, van directament a la fracció
resta. Matèria orgànica, plàstics, papers, vidres,
restes de poda i tot tipus de deixalles que seran incinerades o aniran a parar a abocadors,
malmetent el medi ambient. I aquest no és
l’únic problema, no reciclar surt car, molt car.
Tant per les butxaques de la gent com per les
arques de l’Ajuntament.
La taxa d’escombraries que paguem entre
tots no és suficient per cobrir la despesa del
tractament i eliminació dels residus de la
fracció resta, perquè aquest servei té un cost
de gairebé 4 milions d’euros anuals, el 5% del
pressupost total de l’Ajuntament de Rubí.
No tota la culpa la té el ciutadà. La ciutat
tampoc ha fet una bona gestió de la recollida

Can Tapis
Me gustaría informar públicamente sobre
como ha ido deteriorándose el servicio de
bar/restaurante de Can Tapis desde el año
2010 hasta llegar al cierre en la actualidad.
Quiero denunciar la demora que se ha producido para que el Ayuntamiento de nuestra
ciudad, que está en ello pero sin prisas, tome
la decisión de anunciar y convocar la apertura de condiciones para la concesión de las
instalaciones a unos nuevos gestores.
Una pena, porque además de servicio
de hosteleria, las instalaciones cuentan con
pista de petanca, pista de frontón o tenis,
un campo de fútbol, una zona infantil, etc.
Un gran espacio que hoy presenta un estado
muy deteriorado por falta de los cuidados
adecuados.
Chema Burruezo

EDITORIAL

Recicles?

selectiva, s’ha adormit i no ha impulsat prou
polítiques a favor del reciclatge. Ara té un
greu problema, registra la pitjor dada de tota
la comarca i està més de 10 punts per sota de
la mitjana catalana.
Com es pot corregir aquesta tendència?
L’Ajuntament ha anunciat la posada en marxa
de la campanya informativa ‘Recicla, posa colors a la ciutat!’ amb la intenció de conscienciar
la població perquè faci una tria dels residus. Es
tracta d’un bon punt de partida, que contempla el repartiment de bosses entre la població
per ajudar a fraccionar les escombraries, però
és insuficient. Cal acompanyar les campanyes
informatives amb accions concretes que ajudin i estimulin la gent a reciclar.

Cartes de la ciutadania

El Tuit de la setmana

7 de febrer

Suposo que l’@AjRubi després de la “precipitada”
#jornadapar�cipa�va proporcionarà info sobre Pla
d’inversions 2017 #rubicity

Segueix-nos a @DiarideRubi

Fotodenúncia

Vorera segrestada
Fa molts anys, potser deu o més, que
l’Ajuntament va instal·lar aquestes
tanques al carrer Terrassa perquè deia
que era perillós passar per aquesta
vorera. El que se suposava que era una
decisió temporal, sembla que s’ha acabat
convertint en definitiva. Han segrestat
la vorera i punt. Si hi ha cap problema
a la via pública que ho arreglin. Si és de
l’habitatge, que ho arregli el propietari.
Però no. Aquí continuen les tanques,
obligant els vianants a creuar cada cop
que arribes a aquest tram. I sovint, a més,
amb un estat de força deixadesa. Les
fotos són d’aquesta setmana.
Gemma Martínez

Èlia @EliaGFerrer

Visita’ns a www.diariderubi.com

Segons explicava l’alcaldessa aquesta
setmana, el greu problema del reciclatge a
Rubí es troba a les urbanitzacions, ja que al
centre de la ciutat la recollida s’acosta més a la
mitjana catalana. Què pot fer el consistori per
estimular el reciclatge a les urbanitzacions?
Si donem un cop d’ull al nostre voltant,
trobem un cas d’èxit que s’aplica en un municipi dispers, comparable a les urbanitzacions
de Rubí. Fa 11 anys, Matadepera va decidir
apostar per la recollida d’escombraries porta a
porta i actualment és la població de Catalunya
que més recicla, amb un percentatge del 90%.
També utilitza aquest sistema Palau Solità i
Plegamans, amb unes dades envejables: el 76%
de les escombraries corresponen al reciclatge

de paper, vidre, plàstic i orgànica.
També Terrassa va anunciar fa uns mesos
que impulsaria una prova pilot amb el sistema
porta a porta seguint l’exemple d’aquests dos
municipis vallesans en zones de baixa densitat
com Can Gonteres o Torres de Can Parellada
per intentar millorar el seu índex de reciclatge,
que ara és del 31%.
El sistema porta a porta no és l’únic que
es pot implementar per millorar el reciclatge,
però en zones disperses resulta el més efectiu. En qualsevol cas, de cara al 2020 una
directiva de la Unió Europea marca que la
taxa de recollida selectiva de residus ha de
ser del 60%. Rubí està molt lluny de complir
aquest objectiu i no només això, sinó que en
els darrers anys la xifra, en comptes d’anar
millorant, va empitjorant. Entre tots, ciutadans i administració, cal realitzar un esforç per
revertir aquesta situació i prendre consciència
que la bossa d’escombraries no desapareix
quan l’aboquem al contenidor.

i també a Facebook
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Que els residus no se’ns mengin
MIREIA GASCÓN
Regidora de l’AUP

Fa pocs dies Rubí tornava
a ser notícia per ser un dels
municipis amb pitjor taxa de
recollida selectiva de residus
(28,5%). Un valor 11 punts
per sota de la mitjana catalana. Els mitjans locals també
ens informaven que la Unió
Europea demana que per
al 2020 aquesta taxa sigui
del 60%. D’altra banda, per
aquest 2017 l’Ajuntament
preveu ingressar 45.000
euros menys en concepte de
retorn del cànon per recollida selectiva, i pagar 472.350
euros més en concepte de
tractament de treballs de
tractament i abocadors de
residus. Això vol dir que
l’Ajuntament preveu que
anirem a pitjor en recollida
selectiva i que per tant ingressarem menys diners per
no fer-la bé i en pagarem
més per fer-la malament.
No cal fer massa números per saber que tenim un
problema i que cal posar-hi
solució. Tenim un problema ambiental, ja que com
més residus sense reciclar,
més necessitat d’abocadors
(a Rubí això ens hauria
de preocupar), i tenim un
problema econòmic, ja que
si no millorem la recollida
selectiva cada any pagarem
més per la brossa, ja sigui a
través de la taxa de recollida
de residus o a través d’altres
impostos, com l’IBI.
Fem més números: un
70% dels residus són reciclables (36% matèria orgànica,
18% paper i cartró, 12%
envasos i 7% vidre). La
fracció de matèria orgànica,
a més de ser la que generem
amb major quantitat, és la
que més problemes genera

en els abocadors (olors,
generació de gas metà, etc).
Tots aquests problemes ens
els podríem estalviar si es
recollís la fracció orgànica
correctament i la destinéssim a fer compost.
D’altra banda, actualment a Rubí tenim un
sistema que es basa en contenidors, la majoria de superfície. Aquest sistema ha
demostrat no ser efectiu per
aconseguir una millora de la
recollida selectiva, i a més
comporta problemes com
ocupació de l’espai públic i
males olors. Per altra banda,
hi ha el sistema porta a porta
que s’ha demostrat ser més
efectiu i que elimina tota
una sèrie de problemàtiques,
especialment en zones de
baixa densitat poblacional.
En global, els costos finals
són menors per l’administració local, i per tant per a tota
la ciutadania; si bé és cert
que el cost de la recollida és
igual o una mica superior
(fins a 20%) a una recollida
selectiva amb contenidors,
el cost del reciclatge tendeix
a ser menor i els ingressos
majors (sistemes integrats
de gestió, venda de materials
i retorn del cànon). A més,
els sistemes complementaris
de recollida selectiva (frac-

ció vegetal, voluminosos,
especials, etc.) tendeixen a
funcionar millor.
Per fi, l’Ajuntament ha
començat a redactar un pla
que l’AUP fa temps que demana, el Pla Local de Residus Municipals 2017-2022,
que és un document que
pretén traçar el full de ruta
per planificar les estratègies
de prevenció, reutilització i
gestió de residus. El pla haurà de ser valent, amb mesures contundents i efectives,
però sobretot haurà d’implicar la corresponsabilitat
de la ciutadania així com
del propi Ajuntament; si bé
és cert que hi ha manca de
civisme també és cert que hi
ha desídia per part de l’administració local, que no ha
fet cap campanya potent en
prevenció de residus des de
fa anys i tampoc ha posat les
eines suficients i necessàries
perquè la ciutadania pugui
actuar en conseqüència. Per
tant, cal un esforç de tots i
totes, i no s’hi val a excusarse com administració amb
que la gent és incívica; com
a responsables de la ciutat,
també hem d’educar i donar
eines.
Fa més d’un any, l’AUP
vam proposar tota una sèrie
de mesures per assolir l’ob-

jectiu marcat per la Unió
Europea: recuperar la planta
de triatge d’envasos (tancada
des del 2010); la implementació d’un sistema de retorn
d’envasos; increment d’àrees
de contenidors de totes les
f raccions; la implementació gradual del sistema
porta a porta en zones de
baixa densitat poblacional;
recuperar la ‘Comissió Residu Mínim’; potenciar la
recollida selectiva de l’oli de
cuina usat; crear una segona
deixalleria i utilitzar-les per
potenciar la reutilització de
mobles i estris vells; millorar la recollida de restes
vegetals (poda); fomentar
l’ús de bosses reutilitzables
als comerços de la ciutat (i
reducció de plàstics); fer i
aplicar un protocol de festes
sostenibles; revisar la taxa
de residus per premiar a qui
fa bé la recollida selectiva;
fer campanyes informatives
cada any en habitatges i
equipaments públics.
Les propostes ja s’han
fet i l’equip de govern les
coneix. Ara és feina seva
incorporar-les en el pla i
dur-les a terme si realment
vol evitar que d’aquí a pocs
anys els residus se’ns mengin
(el territori i el pressupost
municipal!).
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RUBÍ
Consejos a tener
en cuenta antes
de comprar casa
este año

Fincas
Cervantes
ANGEL GUIMERÀ
CTRA. SANT CUGAT
Preciós àtic dúplex situat
a l’entrada de Rubí i a
5 min. de St Cugat. Molt
lluminós i amb sortida a
balcó, 4 Hab. + estudi
24m2. Aprofita aquesta
oportunitat i visita’l.
Preu: 239.000€
C/LOURDES/BASSES
Dúplex nou de 3 hab.
situat a una bona zona
d’activitat comercial i ben
comunicada. Un primer pis
amb saló-menjador, cuina,
bany i dues habitacions,
i al segon una habitació
amb bany i terrassa
solarium. Pàrquing i traster
inclosos. Ideal per viure en un edifici nou en un barri
molt dinàmic a prop de tots els serveis.
Preu: 180.000€
CARDEDEU
ZONA CASTELLNOU
Casa a quatre vents amb
terrassa. L’habitatge inclou
un saló-menjador, 4hab.
Cuina-office, 2 banys
i terrassa. A només 15
minuts del centre de Rubí i
Terrassa.
Preu: 266.000€
C/COLOM
ZONA CENTRE
Casa al centre amb
estances grans i
lluminoses. Cuina gran
completament equipada,
magnífica suite,
espectacular terrassa i
garatge per 3 vehicles.
Preu: 520.000€
C/RIERA-ZONA CENTRE
Pis ubicat al centre amb
2 hab. Una suite, un bany,
saló-menjador amb sortida
a balcó i cuina americana.
Es ven MOBLAT i amb
plaça de pàrquing.
Preu: 150.000 €

C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78
administracio@finquesorbis.com

Superf. 120 m², 4
habitacions (3 dobles, 1
individual), urbanitzat,
cuina, safareig,
menjador, terrassa,
garatge, calefacció, porta
blindada, vidres dobles,
gas, tancaments alumini,
fusteria interior roure, aire
condicionat, assolellat,
Estat certificació: En
tràmit. Preu: 228.000€
Ref.: 02799

Superf. 70 m², 3
habitacions (2 dobles, 1
individual), 1 bany, cuina,
safareig, menjador, terres
gres, calefacció, porta
blindada, gas, assolellat,
balcó. Estat certificació: En
tràmit.
Preu: 87.000 Ref.: 05247

Superf. 60 m², 2
habitacions ( 1 bany,
cuina, menjador,
terrassa, terres gres,
ascensor, porta blindada,
porter automàtic. Estat
certificació: En tràmit.
Preu: 63.000 Ref.: 05259

PISO SITUADO EN CRTA. SABADELL
Piso conservado con baño reformado. Sup. 54m2.
2 Hab. Cocina independiente. Ventanas de aluminio.
Gas natural. Parking exterior.
Preu: 79.000€ Ref.: 11023/D

ESPECTACULAR DÚPLEX EN LA ZONA DEL SEGLE XXI
Dúplex de 178m2 en una de las zonas más
exclusivas de Rubí. Vivienda construida en el 2008
y recientemente reformada con exclusivos acabados.
Consta de 2 habitaciones dobles y una individual.
Amplio salón comedor. 2 terrazas, una de 14m2 que
da a cocina y comedor y otra en la parte superior de
55m2. Plaza de parking para coche grande y trastero.
Ascensor. Preu: 315.000 € Ref.: 11031/D

PISO EN LA ZONA MOSSÈN CINTO VERDAGUER
Encantador piso de 63m2. 3 Hab. 1 doble y 2 amplias
individuales. Cocina y baño reformados recientemente.
Calefacción de gas natural. Primero sin ascensor.
Piso exterior en una zona muy tranquila con todos los
servicios cercanos. Ideal para inversores.
Preu: 74.840€ Ref.: 11036/D

CASA SITUADA EN CASTELLNOU
Casa de 46m2 en parcela de 550m2. 2 Hab. 1 Baño en
suite. Cocina Office. Vistas.
Preu: 120.000€ Ref.: 10962/D

450 m² solar, pla, asfaltat,
urbanitzat, arbrat, reixes.
Preu: 130.000 Ref.: 40029
C/ Cervantes 83, Bajos
08191 RUBÍ (BCN)
T. 93 758 07 96

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

1. Analiza las viviendas
con mayor capacidad de
revalorización.
2. Realiza un amplio
estudio hasta encontrar el
mejor crédito que ofrezca
el mercado.
3. La cuota mensual de la
hipoteca no debe superar
el 30% de los ingresos
netos de la unidad familiar.
4. La ubicación es clave a la hora de invertir
correctamente. Factores
como la existencia de
transporte público, las
zonas verdes, la cercanía
de comercios o centros
educativos mantendrán
siempre al alza tu inversión.
5. Analiza correctamente,
además del precio final
de la propia vivienda, los
gastos de comunidad.
6. Las decisiones, en su
momento, pero sin prisas.
Tan importante es conocer objetivamente el mercado antes de tomar una
decisión, como dar una
rápida respuesta cuando
surge la ocasión. Precipitarse, o dejar pasar la
ocasión, darán al traste
con una buena oportunidad de inversión.

GUIA IMMOBILIÀRIA
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VOLS UN PIS, UNA CASA, UN TERRENY...?
DEIXA DE BUSCAR, TOT EL QUE NECESSITES, A UN COP D’ULL

Pis de 56m2 seminou,
dues habitacions, cuina
independent, menjador
i bany. Amb plaça de
pàrquing a la mateixa
finca. A 200 metres del
centre. Preparat per entrar
a viure. Zona Plana de Can
Bertran. CEE: E. Preu:111.000€. Ref.: DV1685
Pis de 86m2 d’origen amb
petites reformes, però en bon
estat, tres habitacions, dues
dobles, menjador acollidor,
cuina independent amb
sortida a safareig, bany i
lavabo de cortesia. Perfecta
ubicació, tot tipus de serveis
a menys d’un radi de 100m. Ideal per a tot tipus de
famílies! Zona Biblioteca. Preu: 85.000€. Ref.: DV1776

CASA NUCLI URBÀ
Sup. 150m². Varies terrasses. 4 hab (2 dobles i 2 indv).
1 bany i 1 lavabo. Pàrquing per 3 cotxes.
Preu: 227.000 € Ref.: 679-1754

PISO LA SERRETA
2 hab, 2 ar emp, salón 23m, balcón, cocina ext, baño
4p, alum, emb, parq, calef, pàrking asc, finca 1996,
buen estado. Precio: 111.000€
PIS SEMINOU AL SALTÓ
Situat a la Mútua. Saltó. Sup. 95 m². Terrassa. Pàrquing
per 2 cotxes. 3 hab (2 dobles i 1 indv). 1 bany i 1 lavabo.
Preu: 154.000€ Ref.: 679-1037

Disposem de pisos d’entitat bancaria amb 100% de
finançament! Pisos desde 48.900€! Informa-te’n!
Ideal per a inversors,
rendibilitat del 6,8%. Pis de
73m2, tres habitacions, una
doble, menjador acollidor,
cuina office independent i
bany. Balconada exterior
àmplia que s’accedeix des
de menjador i habitació
doble. Disposa d’un petit
rebost. CEE: E i D Preu: 75.000€ Ref.: DV1782
Pis de 86m2 amb
terrassa de 22m2, tres
habitacions, dos dobles
i una individual, gran
menjador amb sortida
a balconada de 12m2,
cuina independent i dos
banys. Pàrquing privat
amb Box. Zona Segle XXI.
Preu: 295.000 Ref.: DV1805
Local de 109m2 amb 3
portes al carrer, vidrieres
i persianes motoritzades.
Subministraments donats
d’alta. Local en zona molt
comercial. Preu: 1.100€/
mes Ref.: DL1604
Disposem d’una molt àmplia cartera de locals
comercials en venda. De tots els tipus i de totes les
mides. Preus des de 24.000€! Infroma-te’n!
Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59
www.inmoeuropeas.com

PISO ZONA NORTE
82m2, 3 hab dob ex, salón
22m, cocina ext, baño 4p,
aseo-trast, gas, calefac,
ext, soleado, finca 1.994,
en buen estado.
Precio: 75.000€

DÚPLEX CAN ROSÉS, BONIQUES VISTES
Sup. 90m² amb terrassa solàrium. 3 hab (2 dobles i 1
indv). 2 banys complets. Pàrking i traster.
Preu: 170.000€ Ref.: 679-1575

AVDA. ESTATUT. SEMINOU
Pis de 75 m². 3 Hab (1 Suite, 1 doble y 1 indv). Salómenjador 25 m², sortida a terrasa de 8m². Cuina Office
amb sortida a safareig. 2 banys complets. 2 plaçes de Pk.
Preu: 176.000 € Ref.: 679-1052

PISO MARISTAS
103m, 4 hab, salón 21m a
balcón, cocina bien, baño
y aseo bien, alum, roble,
gres, gas, calef, a ac, asc,
para vivir.
Precio: 149.000€
DÚPLEX SERRETA
3 hab, salón 19m a
balcón, baño y aseo bien,
cocina bien, trza 12m,
calef, a ac, trast, asc, finca
2000.
Precio: 156.000€
DÚPLEX CENTRO
3 hab dob ext, 5 ar emp,
salón 24m, cocina ext,
lavad, 2 baños, balcón,
2 trzas 11m y 9m, calef,
a ac, park, asc, sol TD,
pocos vecinos, 1997.
Precio: 176.000€
CASA CA N’ORIOL
4 hab, 3 baños (1 suitte), salón 29m a gran balcón
7m, cocina 10m, lavad 9m, grje (2c), bodega,
solarium 9m, parquet, calef, obra vista. Año 2000.
Precio: 268.000€

OPORTUNITAT INVERSIÓ
Pis en Zona Nord de 86 m². 4 hab. (2 dobles y 2 indv).
Saló-menjador de 23 m². Bany amb dutxa reformat.
Cuina Office amb sortida a safareig. Moltes possibilitats
de reforma. Preu: 79.000€ Ref.: 679-1684
C/ Victor Balaguer, 8 de Rubí
T. 93 488 67 31
www.expofinques.com

C/ Sant Cugat, 40 local 08191 - RUBÍ
T. 93 588 17 33 / 637 519 807
www.totfinques.es
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Salut impulsa una campanya per fomentar
l’ús del 061 en cas d’una urgència
El govern de la Generalitat
impulsa, a través del Departament de Salut i conjuntament amb el Departament
de Presidència, una campanya informativa per fomentar
l’ús del servei 061 CatSalut
Respon entre la població
que pensa que necessita un
servei d’urgències en cas d’un
problema de salut.
La campanya, que porta per nom ‘Creus que has
d’anar a urgències? Truca
al 061’ vol conscienciar al
ciutadà dels beneﬁcis d’emprar aquest servei, com per
exemple, el de saber a quin
centre anar per rebre l’atenció més ràpida, estalviant-se
desplaçaments i temps d’espera innecessaris. Aquest
servei funciona les 24 hores
del dia els 365 dies de l’any i
està format per un equip de
més de 200 professionals de
la salut.
Amb l’objectiu de canalitzar millor l’atenció sanitària
d’urgència de menor gravetat
des del 4 de febrer es va iniciar la difusió de la campanya,
creada per l’agència de publicitat ‘Usted’, a través de
premsa, ràdio, televisió, internet i cartelleria exterior.
En les imatges visuals de
la campanya, el 061 té una
presència destacada. De fet,
el número s’ha utilitzat com

a marca gràﬁca en diferents
elements com material mèdic, mapes i centres d’atenció
sanitària. La intenció ha estat
la de crear una campanya
clara i directa, que vincula tot
tipus d’informació referent a
la salut amb el 061.
En la presentació de la
campanya en roda de premsa, el conseller de Salut,
Antoni Comín, ha destacat
el repte de casar la diversitat dels nivells de gravetat
amb què es pot trobar un
pacient amb la diversitat de
dispositius existent al sistema sanitari. “El ciutadà no
ha de fer l’esforç de saber
quina gravetat té, sinó que
ha de ser el sistema qui li
ha de donar eines per dir-li.
I aquest servei el presta el
061”, ha argumentat Comín.
El titular de Salut ha afegit
que la millora general de les
urgències al sistema sanitari
passa, en part, per fomentar
el canvi d’hàbits de la ciutadania, que és qui “ha de
sortir guanyant, garantint-li
una atenció encara de més
qualitat i amb menys temps
d’espera”. En aquest sentit, el
conseller ha emfatitzat que
“si som capaços de portar
les patologies no greus als
dispositius adients, també
hi guanyaran en qualitat els
ciutadans amb una situació

es presenta forma part d’un
ampli conjunt de mesures
impulsades pel Departament
de Salut per fomentar i millorar la gestió dels serveis
d’urgències. En aquest sentit,
aquest any la conselleria
ha incrementat en un milió
d’euros els recursos destinats
a les urgències d’hivern per
fer front a la demanda. A
més, s’està elaborant el Pla
Nacional d’Urgències que
es presentarà durant aquest
primer trimestre del 2017.

de major gravetat”.
L’atenció a les urgències
L’atenció a les urgències ha
de poder donar resposta a
demandes d’atenció immediata de diferents nivells de
gravetat i complexitat, des
de situacions de risc vital
ﬁns a problemes lleus que
necessiten ser resolts de
manera ràpida. Diàriament,
una mitjana de 9.500 persones (unes 10.500 durant
l’epidèmia de la grip) acudeixen els serveis d’urgències
d’un hospital, un 64% de les
quals presenten molèsties
o problemes de salut que o

bé no són una urgència, i,
per tant, podrien esperar a
la programació d’una visita
amb el metge de capçalera,
o bé són una urgència de
poca gravetat que podria ser
tractada en un altre centre
de la xarxa assistencial, com
ara per exemple els CUAP, o
ﬁns i tot ser resolta amb un
consell telefònic a través del
061. De fet, es calcula que
el percentatge de persones
que acudeixen als serveis
d’urgències d’hospitals de
Catalunya prèvia consulta
al 061 CatSalutRespon no
supera l’11%.
La campanya que avui

061 CatSalut Respon
Fàcil de recordar, de ràpid
accés i de baix cost, el 061
CatSalut Respon és un servei
que funciona les 24 hores
els 365 dies de l’any i que
compta amb un equip de
més de 200 professionals,
entre metges, infermeres i
tècnics. És el telèfon de la
salut de Catalunya on s’han
d’adreçar totes les persones
que tinguin un dubte o problema de salut
El 061 CatSalut Respon
modula l’entrada al sistema,
resolent problemes i dubtes
de salut, acompanyant el
pacient durant el seu procés.
De fet, el director del Servei
Català de la Salut, David Elvira, s’ha referit a aquest servei
com “la porta d’entrada del
pacient al Sistema Nacio-

nal de Salut”. El 061 també
contribueix a la continuïtat
assistencial ja que té accés a
la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3), que
permet la comunicació entre
tots els agents del sistema i el
personal sanitari del 061 que
el consulta mentre atén al
pacient. Diàriament, aquest
gestiona prop de 5.500 trucades. La roda de premsa
també ha comptat amb la
participació de Miquel Ventosa i Susanna Guillemas,
metge i infermera del 061,
respectivament.
Durant el 2016, el 061
CatSalut Respon va rebre un
total de 1.992.981 alertes
sanitàries corresponents a
1.473.609 incidents. El 40%
d’aquests incidents (595.156)
es van resoldre telefònicament –a través d’un consell
de salut, donant informació
o derivant el ciutadà a un
centre sanitari–, mentre que
el 60% restant, (878.453
incidents) van requerir la
mobilització de 1.050.430
recursos i es van distribuir en
2.766 de Suport Vital Avançat
Aeri, 176.319 de Suport Vital
Avançat Terrestre, 758.377
de Suport Vital Bàsic, 109.874
d’Atenció Domiciliària Urgent
i 3.094 d’Atenció Primària.
Generalitat
de Calatunya
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LLOGUER I VENDA
ALQUILO hab. 610.46.73.63

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

OFERTES I DEMANDES
DISTRIBUIDORA de vins&caves
ubicada a Terrassa, busca comercial autònom per cobrir
les zones dels dos vallesos.
Interessats enviar cv a santi.
oliveras@oliverasvins.com
SRA. SE OFRECE para limpieza
lunes y jueves 602.338.625

SRA. SE OFRECE para limpieza,
cuidado niños. 687.076.642
SRA. RESPONSABLE busca
trabajo. 645.191.214
SRA. BUSCA TRABAJO limpieza y cuidado niños y mayores.
631.657.995

MASCOTES
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Cuando hay amor
las barreras no existen
Porque en el amor no hay barreras y menos en el mundo
animal. Patachula y Verona
fueron rescatados de la calle cuando ya eran adultos.
Patachula presentaba una
cojera en una de sus patas,
de ahí su nombre, y tras realizarle las pruebas oportunas,
tuvo que ser sometido a una
intervención quirúrgica para
cortar la cabeza del fémur de
su pata.
En ese proceso de rehabilitación se cruzó con
Verona, nuestra pantera de
color azabache, que también
había pasado por un proceso
de aislamiento y cuarentena
por un fuerte resfriado que
le afectaba a las vías respiratorias y que en la calle no hubiera podido derivar más que
a un deterioro, pues era una
gata casera que había sido
abandonada, misma historia
como la de otros tantos.
Pero el destino hizo que
Verona y Patachula pudieran
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compartir momentos y espacios en su proceso de recuperación y adaptación, formando un vínculo tan fuerte hasta
ser inseparables en el día de
hoy, convirtiéndose el uno en
el otro y con un derroche de
amor incondicional.
Nada más nos gustaría
que ese cariño que han sellado juntos desde la adversidad
pudiera continuar en el seno
de un hogar que estuviera
dispuesto a cederles un hueco a ambos, porque os aseguramos que el del corazón
os lo robarán desde el primer
momento.
Si quieres conocer a Patachula y Verona, puedes
contactar con nosotros 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
https://www.facebook.com/
rodamonsderubi

Les mascotes de Rubí
Vols que la teva mascota aparegui
al Diari de Rubí?
Envia’ns una fotograﬁa amb una breu descripció
a diariderubi@diariderubi.cat
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HO TENS
TOT PREPARAT
...
PER SAN
QUAN
VALENTÍ?? VEGI EL

QUE TINC
PREPARAT
...

ESPECIAL SAN VALENTÍ
Corazón
de pruebas

Camiseta 24,95 €
Pantalón 34,99 €
Total 59,94 €
Si te llevas
las 2 prendas:

Botas
de primavera

35,99€

54,94€

Anticipo primavera

26€

19,50€
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Troba’l a:

Troba’l a:
Troba’l a:

Camisa negra 35,95€
Pantalón 34,99 €
Total 70,94€
Si te llevas
las 2 prendas:

Tanguitas
dulces
comestibles
para chico

261€

241€

16€

65,95€

12€

Troba’l a:
Troba’l a:

Troba’l a:

198€

179€

Chaleco

19,95€
Disponible en
varios colores
Cistelles personalitzades
per a ell i per a ella

Troba’l a:

Troba’l a:

ELS MILLORS REGALS DE

SAN VALENTÍ A

Troba’l a:

EO
R
R
CO
ÀS
R
A
D
UE
Q
T
E
!!
E
S
N
SE

L’APARADOR
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Febrer
································································
DIVENDRES - 10 de febrer
-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18.30h a la
Biblioteca (c. Aribau, 5).
································································
DISSABTE - 11 de febrer
-Sortida fotogràﬁca a l’Arrabassada
A les 7.50h davant l’Antiga Estació (c. Historiador Serra, s/n). Org.: El Gra.
-Portes obertes a l’Escola Balmes
A les 10h al centre educatiu Balmes (pl.
Estanislau Figueras, 1).
-Presentació del programa XPRSA’T
A les 10h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Nascuts per llegir
‘Contes amb cançoneta’ a càrrec de Rosa
Fité. Per a nadons. A les 11h a la Biblioteca
(c. Aribau, 5).

Espectacle infantil a càrrec de la Cia. Addaura. A les 12h a La Sala (c. Cervantes, 126).
Preu: 4€ (socis La Xarxa) / 5€ (no socis).
Org.: La Xarxa.
································································
DILLUNS - 13 de febrer
-Els quatre fantàstics
Dins del Cicle de cinema infantil en català.
A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A
partir de 4 anys.
-Taller fotogràﬁc de gotes d’aigua
A les 19h a l’Antiga Estació (c. Historiador
Serra, s/n). Inscripció prèvia.
Org.: El Gra.
································································
DIMARTS - 14 de febrer
-Jornada tècnica del Dia de l’energia
Xerrades i conferències entre les 9h i les 12h
a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Festa de l’energia
Activitats i tallers a la pl. Dr. Guardiet. Entre
les 17h i les 20h.

-Pessigolles als ulls
Taller de lluminositat. A les 18h al Celler
(c. Pintor Coello, s/n). Infants acompanyats
d’un adult.

-Hora del conte
‘L’eruga goluda’ i ‘El jardí de les papallones’
a càrrec de Krisolets. A les 17.30h i a les
18.15h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

································································
DIUMENGE - 12 de febrer

-L’accés a l’habitatge
‘Un ventall més ampli que el lloguer i la
compra’. A les 19h a l’Espai Jove Torre Bassas
(c. Sabadell, 18).

-Mobilus

································································
DIMECRES - 15 de febrer
-Taller d’escriptura creativa
A càrrec de Gràcia Pérez. A les 11h a la
Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Hora del conte
‘Contes de la Rosa’ a càrrec de Rosa Fité.
A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per
infants de 4 a 7 anys.
-Presentació del llibre ‘Argelagues’
A càrrec de l’autora, Gemma Ruiz. A les 19h
a la llibreria L’Ombra (c. Doctor Robert, 21).
Org.: Club de Lectura L’Ombra.
································································
DIJOUS - 16 de febrer
-Lectorsaltren
Recomanacions literàries per infants d’11
a 13 anys a càrrec de Montse Marcet. A les
17.30h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-No culpes al Karma de lo que te pasa por
gilipollas
Projecció dins del Cicle Gaudí. A les 21h a La
Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 3€.
-Presentació de ‘Conversando con Pedro
Trigo Sánchez: semilla de revolución’
A càrrec de l’autor Alberto Valenzuela. A les
18.30h a la Sala Neus Català (c. Floridablanca, 23). Org.: Sala Neus Català.
-Taller de gospel
Obert a majors de 30 anys. A partir de les

AGENDA
16.45h al Casal de la Gent Gran de Rubí
(c. Magallanes, 80). Org.: Casal de la Gent
Gran.

Exposicions
-Neandertals a Catalunya
Exposició sobre els neandertals. Fins al 2
d’abril al Castell de Rubí (c. Castell, 35). De
dimarts a dimecres de 16h a 20h, de dijous
a dissabte d’11h a 14h i de 16h a 20h, i
diumenges d’11h a 14h.
-Per amor a l’art
A càrrec de l’Associació Dones Creatives del
Vallès. Fins a l’11 de març a l’Antiga Estació
(c. Historiador Serra, s/n). De dilluns a divendres de 10h a 13.30h i de 16.45h a 20.15h,
i dissabtes de 10h a 13.30h.
-Mostra d’arquitectura del Vallès
Fins al 24 de febrer a la Biblioteca (c. Aribau,
5). Dilluns i dimarts de 16h a 21h, dimecres,
dijous i divendres de 10h a 14h i de 16h a
21h, i dissabte de 10h a 14h.
-Llum, ombres, color
Pintures de Carme Llop. Fins al 9 de març a
l’Espai G d’Art de Terrassa (c. Palla, 10). De
dimarts a divendres de 18h a 21h i dissabtes
de 12h a 14h i de 18h a 21h.

CULTURA
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DISSENY

CINEMA

‘Un carnaval com cal’, d’Anna Aparicio,
guanya el Concurs de cartells de Carnaval
750 euros i la seva obra
s’exposarà amb una selecció dels millors treballs del
certamen.

REDACCIÓ

La il·lustradora Anna Aparicio, de 25 anys i resident
a Taradell (Barcelona), ha
guanyat el Concurs de cartells de Carnaval 2017 amb
l’obra ‘Un Carnaval com cal’.
El treball, que serà la imatge
oﬁcial del Carnaval 2017 a
Rubí, mostra set personatges disfressats i destaca pels
seus colors vius i un estil de
dibuix propi de la il·lustració
infantil.
Aparicio és llicenciada
en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha
cursat estudis d’il·lustració.
La seva carrera l’ha desenvolupat sobretot en l’àmbit
de la il·lustració infantil,
publicant diversos àlbums
i llibres, i ha estat guardonada i seleccionada com a
finalista en certàmens de
diversos països.
El jurat ha escollit la
proposta de la jove taradellenca entre un total de
22 cartells realitzats per 19

25

L’obra serà la imatge del Carnaval 2017 a Rubí. / Cedida

autors diferents. Sis dels
treballs eren rubinencs,
mentre que la resta provenien de Barcelona, Terrassa,
Sabadell, Cerdanyola, Tara-

dell, Igualada, Lliçà de Vall,
Campins, Vitòria, Navarra i
Múrcia.
La guanyadora rebrà
un premi en metàl·lic de

Concurs de comparses
Fins al 17 de febrer continua obert el termini per
participar en el Concurs de
comparses de Carnaval, que
se celebrarà el 25 de febrer.
Els participants optaran a
tres premis de 700, 400 i
200 euros respectivament.
Pot participar qualsevol collectiu format per un mínim
de cinc persones. El jurat,
integrat per diverses persones vinculades al món de la
cultura, valorarà el conjunt
del col·lectiu, la creativitat
del vestuari, l’ambientació musical i els elements
complementaris de ﬁguració. Durant la desﬁlada, els
grups participants hauran
d’efectuar coreografies o
figures en moviment. Les
inscripcions es poden realitzar a les Oﬁcines d’Atenció a
la Ciutadania (OAC).

Nova edició del Cicle de
cinema infantil en català
El Consorci per la Normalització Lingüística (CNL), a
través del Servei Local de
Català (SLC), organitza un
nou Cicle de cinema infantil
en català gratuït amb 8 pellícules d’animació dirigides
als infants a partir de 4
anys. Amb la col·laboració
de la Biblioteca, que acull
les projeccions els dilluns
a les 18 hores, el CNL ha
confeccionat una programació en la qual destaquen
alguns títols, com ‘Buscant

la Dory’ (12 de juny) o
‘El llibre de la selva’ (24
d’abril).
La primera pel·lícula del
cicle serà ‘Els quatre fantàstics’ (13 de febrer) i anirà
seguida per ‘Jurassic World’
(27 de febrer); ‘Ice Age.
El gran cataclisme’ (13 de
març) i ‘Narnia. La travessa
del viatger de l’Alba’ (27 de
març). També es projectaran els ﬁlms ‘Mascotes’ (8
de maig) i ‘Cigonyes’ (22 de
maig). / DdR

Una comèdia romàntica,
al Cicle Gaudí de cinema
La Sala acull el 16 de febrer la projecció d’un nou
llargmetratge dins del Cicle
Gaudí de cinema de producció catalana: ‘No culpes
al karma de lo que te pasa
por gilipollas’. Es tracta
d’una comèdia romàntica
de la directora Maria Ripoll
amb la participació dels intèrprets Verònica Echegui,
Álex García, David Verda-

guer i Alba Galocha.
El ﬁlm explica la història d’una noia que culpa
el ‘karma’ de la seva mala
sort. Tot empitjora quan la
seva germana es casa amb
el qui va ser el seu gran
amor de joventut. La pellícula es projectarà dijous
de la setmana vinent a les
21 hores i l’entrada té un
cost de 3 euros. / DdR
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exposicions

Montserrat Comellas, nova
presidenta del Casal Popular
El Casal Popular compta
amb una nova presidenta, Montserrat Comellas,
vinculada a l’entitat des
de la reobertura del Casal
el 1983 a través del Grup
de Teatre Gatzara. El fins
ara president de l’entitat,
Lluís Simó, ha decidit deixar
el càrrec i Comellas, que
exercia la vicepresidència,
ha passat a ser presidenta.
“Porto molts anys vinculada a l’entitat i amb la
dimissió de Lluís Simó m’ha
semblat que em tocava
assumir aquest paper”, ha
explicat la rubinenca.
El relleu al capdavant
de l’entitat no suposarà
un gran canvi pel Casal
Popular, ja que Comellas
ha assegurat que la seva
voluntat és tenir un mandat “continuista”. De cara
als propers mesos, la nova

Cultura

Divendres, 10 de febrer de 2017

El Museu Castell acull la mostra
‘Neandertals a Catalunya’
rEDACCIÓ

Montserrat Comellas. / Cedida

presidenta de l’entitat local
pretén “dinamitzar el Casal
Popular i donar un impuls al
teatre, que darrerament ha
estat força aturat”. D’altra
banda, la màxima responsable del Casal Popular ha
recordat que l’equipament
està obert a la ciutadania
i que, al marge de la seva
programació, acull espectacles per a les escoles i
assajos de diversos grups
de teatre. / DdR

Gemma Ruiz presentarà
‘Argelagues’ a L’Ombra
La periodista i escriptora Gemma Ruiz presentarà la
novel·la ‘Argelagues’ el 15 de febrer a les 19 hores a la
llibreria L’Ombra. Es tracta d’una de les novel·les més
destacades publicades darrerament en llengua catalana i
que ha rebut el reconeixement de la crítica i el públic.
A partir d’històries que li han explicat, Ruiz es nodreix
de les vivències de les seves avantpassades i recrea l’entorn patriarcal i la societat industrial de Sabadell durant
el segle XX. / DdR

Sortida fins a Premià
de Mar del GCMR-CER
Dins del Cicle Conèixer Catalunya, el Grup de Col·
laboradors del Museu de Rubí-Centre d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER) ha organitzat una sortida fins a la
localitat de Premià de Mar el 19 de febrer. L’activitat
consistirà en una visita al Museu Municipal de l’Estampació, al Museu Romà, a l’església de Sant Cristòfol i a
altres indrets modernistes del poble d’El Maresme. La
sortida es farà amb cotxes particulars a les 9 hores des
de l’Escardívol. Per més informació, cal trucar al 600 793
022 o enviar un correu a gcmr.cer@gmail.com. / DdR

Èxit de l’espectacle de
dansa ‘Les mil i una nits’

L’ E s c o l a d e
dansa i teatre 8
Temps va aconseguir omplir el
teatre La Sala
en les dues representacions
de l’espectacle
La funció va ser molt aplaudida. / Cedida
musical ‘Les mil
i una nits’, que van tenir lloc el passat cap de setmana.
L’obra va estar dirigida per Antonio Castillo i Santiago
Granizal. / DdR

El Museu Municipal Castell (MMUC) estrena la
nova programació amb
l’exposició ‘Neandertals
a Catalunya’, una mostra
realitzada per la Universitat de Barcelona (UB) amb
la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el
Museu d’Arqueologia de
Catalunya i l’Ajuntament
de Sitges.
Es tracta d’una exposició
que acompanya els visitants
per un viatge als principals
jaciments prehistòrics que
hi ha a Catalunya. A través
de materials gràfics i audiovisuals, s’aborden diversos
aspectes sobre la presència
dels ‘homo neanderthlanesis’ a casa nostra, com ara
qui són, què menjaven o
quines creences professaven, entre altres.
En el marc de ‘Neandertals a Catalunya’, el MMUC

‘Retrobant
Salvador Arís’
recapta més de
2.500 euros

A la mostra s’hi poden trobar exemples de com eren els ossos dels
neandertals. / C.C.

ha organitzat una conferència el 2 de març a les 19
hores amb el títol ‘De neandertals a cromanyons: els
orígens de la humanització’.
La conferència anirà a càrrec de Josep Maria Fullola,
catedràtic de Prehistòria de

festes regionals

Emotiva celebració de
la verge de la Candelaria
L’Asociación Rociera de Rubí
va celebrar diumenge passat
la festivitat de la Candelaria
amb un variat programa
d’actes. La celebració es
va iniciar amb una missa
rociera a l’església de Sant
Pere, cantada pel cor de
l’entitat, que va deixar molts
moments emotius.
L’església es va omplir
per la celebració, que va
arrencar amb l’entrada
solemne de l’estendard.
Posteriorment, van tenir
lloc l’ofrena d’aliments, la
benedicció de medalles
per als nous ‘romeros’ i la
presentació dels infants a la
verge. La culminació del sant
ofici amb la salve rociera
va emocionar el nombrós
públic assistent.
Després, es va oferir un
vi d’honor en el local social
de l’entitat, al qual hi van
assistir autoritats locals, representants d’altres entitats
i simpatitzants.
La jornada va finalitzar
amb el tradicional dinar de
germanor, durant el qual es

la UB i comissari de l’exposició. La mostra es podrà
visitar fins al 2 d’abril.
Per amor a l’art
D’altra banda, a l’Antiga
Estació s’ha inaugurat la
mostra ‘Per amor a l’art’, a

L’exposició ‘Retrobar Salvador Arís’, organitzada
per l’Arxiprestat de Terrassa, i que es va ubicar
durant el gener a edRa ha
aconseguit recaptar 2.695
euros a través de la venda
de pintures de l’artista
rubinenc. El 25% d’aquest
import anirà destinat a
Càritas Rubí, mentre que
la resta serà per Càritas
Terrassa. / DdR
càrrec de l’associació Dones
Creatives del Vallès. Una
quinzena d’artistes mostren
a través de l’exposició la
importància de la il·lusió en
el procés creatiu. Aquesta
mostra es podrà visitar fins
a l’11 de març.

entitats

El Gra prepara un mes de
febrer farcit d’activitats

M. Jesús Mora i Paco Castillo van oferir el darrer Explica’ns el
teu rotllo. / Cedida
Antonio Ruiz i María Barrio són
els nous ‘romeros’. / Cedida

van escollir els ‘romeros’
2017, distinció que, amb
motiu del XXII aniversari
de l’entitat, va recaure en
les persones que a judici
de la majoria de socis més
s’ho mereixen. Enguany,
els escollits van ser Antonio
Ruiz, en categoria adults, i
María Barrio, en infantil, que
van ser guardonats amb la
medalla d’or de l’entitat i la
corresponent banda commemorativa.

Paco Castillo i M. Jesús
Mora van protagonitzar
la darrera sessió del cicle Explica’ns el teu rotllo del Grup Fotogràfic
El Gra. Els dos rubinencs
van mostrar imatges de la
zona del Loira, a França.
A més, l’entitat va participar en una trobada de
voluntariat del Servei de
Rehabilitació Comunitària
de l’Hospital de Terrassa,
on Salvador Cardús va oferir una conferència.
Pel que fa a les properes activitats, està prevista

una sortida a caminar l’11
de febrer al matí al viaducte i antic casino de l’Arrabassada. El 13 de febrer
s’organitzarà el taller ‘Gotes d’aigua’, que requereix
inscripció prèvia, a les 19
hores a la seu de l’entitat,
mentre que el 23 de febrer
tindrà lloc una nova sessió
de l’Explica’ns el teu rotllo,
amb Àngel Arcega. Per últim, el 25 de febrer es farà
una sortida social a Anís del
Mono, i una sortida nocturna al viaducte i antic casino
de l’Arrabassada. / DdR
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ESPECTACLES FAMILIARS

BREUS

‘Mobilus’, un muntatge
El cicle Obert per famílies
familiar de dansa, màgia,
torna dissabte al Celler
Celler torna a acollir ac�telles i circ, arriba a La Sala El�vitats
infan�ls dins el cicle

L’espectacle de la companyia Addaura s’inspiera en l’obra de l’ar�sta
plàs�c americà Alexander Calder. / Cedida

La Xarxa porta ﬁns a La Sala
l’espectacle ‘Mobilus’, a càrrec de la companyia Addaura. Un muntatge que fusiona
diferents disciplines teatrals
–màgia, dansa, �telles, ombres o circ– i que clourà la
programació semestral de
l’equipament cultural. La
funció �ndrà lloc diumenge
12 de febrer a les 12 hores.

‘Mobilus’ s’inspira en l’obra
de l’artista plàstic americà
Alexander Calder i fa servir
quatre eixos del seu treball:
els mòbils, el ﬁlferro, la pintura i el circ. Així, l’espectacle
permet endinsar-se en el
món de Calder. Les entrades
tenen un preu de 4 euros per
als socis de La Xarxa i de 5 euros per als no socis. / DdR

27

Obert per a famílies. La proposta, a càrrec de l’en�tat
Experimentem amb l’ART
(EART), combina art i educació amb l’objec�u d’oferir
a les persones par�cipants
experiències crea�ves compar�des.
Les ac�vitats arrencaran
aquest dissabte a les 18
hores amb ‘Pessigolles als
ulls’, una inicia�va en què es
jugarà amb la llum, l’ombra
i els colors per posar en relleu el sen�t de la vista. Els
assistents podran fer servir
diferents materials, com
ara prismes, piràmides de
vidres, calidoscopis i caixes
de llum, entre altres, amb
els quals experimentaran
noves mirades envers el seu
entorn.
El cicle Obert per a famílies con�nuarà l’11 de març
amb la proposta ‘Cobrim i
descobrim’, un joc per descobrir formes i volums amagats. El 8 d’abril, li arribarà
el torn a ‘El cos en l’espai’,
en què els infants podran

‘Pessigolles als ulls’ juga amb el
sen�t de la vista. / Cedida

reﬂexionar sobre l’espai que
ocupa el seu cos mitjançant
siluetes.
‘Laberints’ és la proposta
per al 20 de maig, en el marc
de la qual es podran construir i resseguir diferents
laberints. El 17 de juny, en
canvi, els assistents podran
dissenyar tota una ciutat
amb capses de cartró dins
l’ac�vitat ‘Ciutat imaginada’.
El cicle es tancarà el 22 de
juliol amb ‘Rastres i recorreguts’, una nova proposta al
voltant de l’espai i el moviment. Els infants han d’anar
a les ac�vitats acompanyats
com a mínim d’una persona
adulta. / DdR

Tres joves vallesans aconsegueixen
ﬁnançar el curtmetratge ‘Melt’
A través d’una campanya
de micromecenatge, tres
joves de Terrassa i Rubí han
aconseguit el ﬁnançament
necessari per poder fer realitat el seu projecte, gravar
el curtmetratge ‘Melt’, una
història sobre immigració,
prostitució i desigualtat
social.
Gianni Ritucci i Ferran
Jaime, de Terrassa, són el
director i productor del curt,

mentre que la rubinenca
Gisela Rosa és la directora
de fotograﬁa.
El curtmetratge, que �ndrà una versió reduïda d’un
minut per presentar-ho al
Fes�val de Clipmetratges de
Mans Unides, gira al voltant
d’una dona sud-americana
que emigra a Espanya amb
una proposta de feina, però
que quan arriba es veu obligada a pros�tuir-se. / DdR

‘Masterclass’ sobre la metodologia
del bateria americà Gary Chaﬀee
El bateria rubinenc Enrique Heredia impartirà
el pròxim 23 de febrer al
Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC)
una ‘masterclass’ sobre
la metodologia del bateria nord-americà Gary
Chaﬀee i els seus famosos
llibres d’aprenentatge.
La sessió, que durarà
de 17 a 20 hores, tractarà
sobre com fer servir els
llibres de Chaﬀee, així com
la seva aplicació, idees i

conceptes.
Cal recordar que els
seus mètodes que es poden aplicar en tots els
estils musicals, així com
qualsevol disciplina de
coordinació o improvisació. La sessió va dirigida
a bateries de nivell mig
o avançat i professors de
l’instrument. L’aforament
està limitat a 12 persones.
Per a més informació o
inscripcions, cal contactar
amb el CRAC. / DdR
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El Rubí ofereix una bona imatge L’Olímpic deixa escapar el
però torna a caure derrotat
partit a Igualada al minut 90
iván m. hidalgo

Derrota en la tornada a
la banqueta de la Unió
Esportiva Rubí del rubinenc Alberto Fernández.
El conjunt va fer un molt
bon partit al camp del Sant
Ildefons, però no va poder
treure els tres punts i cada
vegada el marge d’error és
més petit.
L’inici de l’enfrontament
va ser força espès, amb
molt respecte i poc perill a
les dues àrees, però tot va
canviar al quart d’hora de
partit amb el gol local. El
lateral Pulido va desbordar
per la banda fins a arribar a
la línia de fons, on va fer una
bona centrada que Iván va
rematar sol dins de l’àrea.
El cop de cap va entrar per
la mateixa escaire i res va
poder fer Jaume Bracons
per evitar l’1-0.
El Rubí va espavilar i
va gaudir de moltíssimes
oportunitats per poder
empatar, de fet, estava més
a prop l’empat que el segon
dels locals, però entre la
mala fortuna i les bones
estirades de Marc Guillén,
el Rubí va ser incapaç de
marcar un gol. L’equip va
disposar de moltes ocasions
clares, un xut de volea dins
de l’àrea de Pau Mañé, que
no va impactar bé la pilota,
un xut des de la frontal de
l’àrea de Mario, i l’ocasió
més bona, que va arribar
amb l’errada amb els peus
del porter local, la recupe-

SANT ILDEFONS-RUBÍ

       2-0

SANT ILDEFONS: Marc Guillén, Pulido, Casares, García, Fabra, David López, Pedro Bilbao (Palomar), Otero, Guillermo
(Dani Muela), Iván (Chillón) i Víctor (Cepeda).
RUBÍ: Jaume Bracons, Christian, Kiki, Faura, Brunet, Cervantes, Jan Lladó (Jordi Morcego), Aleix, Iván Peralta, Mario
(Putxi) i Pau Mañé (Antonio).
Àrbitre: Marcelino Gracia (Bé).
Gols: 1-0 Iván (15’); 2-0 Víctor (40’).
Targetes: Guillermo / Jan, Brunet, Aleix i Faura.

ració d’Iván Peralta i el xut
de Mario dins l’àrea petita,
que hauria estat gol si el
porter no hagués refusat
la pilota amb una aturada
impressionant.
El Rubí va tenir un altre
hàndicap, ja que a la mitja
hora de partit, Jan Lladó, un
dels jugadors més desequilibrants del Rubí, va haver de
ser substituït per lesió. La
primera part va acabar amb
una gerra d’aigua freda, ja
que Víctor va marcar el segon pel conjunt de Cornellà
en una jugada enrevessada
a l’àrea del Rubí.
A la represa, el Sant Ildefons va consolidar la defen-

sa, un fet que va provocar
que el Rubí es quedés en la
zona de tres quarts sense
poder generar perill clar.
Amb el xiulet final, el
Rubí queda en la mateixa
situació que setmanes enrere, però amb un marge
d’error més estret. L’equip
de Can Rosés hauria d’aconseguir guanyar 10 dels 14
partits que li resten per
mantenir la categoria.
El pròxim partit serà a
Can Rosés davant del primer classificat, el Balaguer.
En el partit de la primera
volta, el Rubí va perdre per
3-1, amb un gol espectacular de Jordi Morcego.

El Rubí va deixar bones sensacions tot i la derrota. / Cedida

josé verde

L’Olímpic no va saber controlar el partit i va deixar escapar els punts davant la UD
Montserrat en el minut 90.
Els homes de Toni Centella
van sortir a per totes i en el
minut 3 ja guanyaven per 0-1
amb un gol d’Adri García.
En el minut 30, Carlos
Esteban va rebre dins de
l’àrea una magnífica passada de Sergi Rodríguez i va
rematar per aconseguir el
0-2. Tot feia pensar que els
de Can Fatjó gaudirien d’un
partit fàcil, però les coses es
van complicar amb la senyalització d’un penal a favor
dels locals després d’unes
mans de Lolo que Perea va
transformar. A més, Lolo va
ser penalitzat amb targeta
groga, el que suposa que es
perdrà el proper partit de
sanció per haver completat
un cicle de cinc targetes.
Cinc minuts després, de
nou Perea va establir l’empat en un embolic a l’àrea
de l’Olímpic, en el qual la
defensa no va acabar de
rebutjar la pilota. En el minut 47, Adri García va rebre
la segona groga i va haver
d’abandonar el terreny de
joc, deixant l’Olímpic amb
10 homes.
En el segon temps, els de
Can Fatjó van sortir llençats
a l’atac i creant perill. En el
minut 53, Sergio Rodríguez
va avançar de nou l’Olímpic
després d’enviar la pilota al
fons de la xarxa en un llança-

MONTSERRAT-OLÍMPIC CAN FATJÓ

4-3

MONTSERRAT: Dani, Gallardo, Muñoz (Richard), Hadri,
Rachid, Tutusaus, El Gharrass, Gerard, Álex, Perea (Pallarès)
i David Valle.
OLÍMPIC CAN FATJÓ: Buyo, Pol, Lolo, Mauri (Palote), Carlos
Esteban (Genís), Adri García, Cabanas, Sergio Rodríguez,
Marc Díaz, C. López (Albert) i Marc Ruiz.
Àrbitre: Alonso Martínez, M.A. (Regular).
Gols: 0-1 Adri García (3’).; 0-2 Carlos Esteban (30’); 1-2
Perea (p) (40’); 2-2 Perea (45’); Sergio Rodríguez (53’); 3-3
Gerard (64’); 4-3 Gallardo (90’).
Targetes: Dani, Álex i Richard / Buyo, Pol, Lolo, Carlos Esteban, Marc Díaz, Dani García i Adri García (2).

ment de falta directa.
La UD Montserrat va
llançar-se a l’atac buscant
l’empat i en el minut 64, Gerard, en fora de joc, va rebre
dins de l’àrea per darrere de
la defensa de l’Olímpic i sol
davant Buyo va fer el 3-3.
Tot i que els visitants van
jugar tot el segon temps amb
un home menys, van lluitar
fins al final. Quan semblava
que el partit acabava en
empat, una falta favorable
al conjunt d’Igualada va
acabar en gol després que
el xut de Gallardo toqués a
la barrera al minut 90. En el
temps afegit, l’equip de Can
Fatjó ho va intentar però no
ho va aconseguir.
Tres punts perduts i 8
targetes grogues, un fet que
suposarà 4 baixes importants per la pròxima jornada:
Lolo, Adri García, Carlos
Esteban i Dani García. Si no
es recuperen els lesionats
Santi Peroni i Jordi Ponsich,
el tècnic rubinenc Toni Centella haurà de tirar del segon
equip per rebre diumenge

vinent a les 13 hores a la UE
Sant Joan Despí.

Resultats
Veterans-Corbera
Sènior B-Can Boada
Cristian i Dani.

Juvenil-Barberà A.
Ismael.

Juan XXIII-Cadet A
Vargas i Reinosa.

Jabac-Cadet B

5-0
2-0
1-2
5-2
4-2

Mamadou i Omar.

PB Sant Cugat-Infantil A 5-0
EF Bonaire-Aleví A
6-0
Aleví B-F. Terrassa
2-3
Muñoz i Ortega.

Aleví C-PB Castellbisbal 7-5
Rainer (5), Cordon i Raúl.

PB Sant Cugat-Aleví D
Axel, Hugo, Ivan i Yeray.

N. Terrassa-Benjamí A

1-4
1-5

Adrián, Yovani i Quim (3).

PB Castellbisbal-Benj. B 2-1
Izan.

Benjamí C-PB Sant Cugat 8-3
Carlos (4), Óscar, Hugo (2) i Álex.

Benjamí D-EF Barberà

4-1

Alejandro, Roger (2) i Unai.

Prebenjamí A-F. Terrassa 9-0
Nikolas (2), Paula, Amin, Ángel (3)
i Lucas (2).

San Lorenzo-Prebenj. B 1-5
Gerard, Maher, Daniela i Julen (2).

futbol | base

Cap de setmana de gols per la Penya Blaugrana
El Sènior de la Penya Blaugrana Ramon
Llorens va perdre 1-2, amb un gol de
Simó, però va fer un gran partit. Sí que
va guanyar el Juvenil, que es va imposar
al Júnior per 3-4, amb gols de Derlis (2),
Rafa i Sugar.
El Cadet Femení va perdre contra
el Polinyà per 1-3, amb un gol de Laura, mentre que l’Infantil va caure 10-0
davant el Júnior. Els dos alevins van
guanyar per golejada. L’Aleví A es va
imposar 12-0 al Viladecavalls, amb gols
de Ilyas (3), Albert (3), Adnan (2), Oriol
(2), Joaquim i Pau. I l’Aleví B va fer un L’Aleví B de la Penya va guanyar al Cerdanyola. / Cedida
gran partit contra el Cerdanyola, golejant
l’equip rival 10-0. Van marcar Ayoub (2),
Finalment, el Prebenjamí A va golejar al
Xandry (2), Joaquim (4), Martín i Arnau. El Viladecavalls 12-1 amb gols de Yahia (2), Bunja
Benjamí A va descansar i el B va guanyar 5-1 (2), Axel (2), Ishaq (4), Erik i Adam, mentre
contra la PB Sant Feliu, amb gols de Jordi (2), que el B va perdre contra el Jabac per 2-6. Van
Bilal (2) i Ariel.
Marcar Lluc i Ridwan. / PB Ramon Llorens

Una selecció de benjamins andalusos
s’enfronta a un combinat de l’Olímpic
Una selecció de benjamins
de diferents equips andalusos va visitar diumenge el
municipal de Can Fatjó per
enfrontar-se a un combinat
de benjamins de l’Olímpic
de Can Fatjó. Després del
partit, tant els visitants
com els locals van compartir un dinar de germanor
que va organitzar el club
rubinenc.
La selecció de jugadors
andalusos va arribar a Rubí
després d’haver visitat els
camps del València, el Llevant i el Vila-real.
Després del partit amb

Els jugadors andalusos i rubinencs, amb els membres de les directives, durant la seva visita a Can Fatjó. / J.A. Montoya

l’Olímpic, els infants andalusos van marxar cap
a les instal·lacions del FC

Barcelona per disputar un
nou partit, abans de tornar
a casa. / J.A. Montoya
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HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

Pas important pels tres sèniors
del Cent Patins contra el Valladolid
REDACCIÓ

Rubí va ser l’escenari el passat cap
de setmana de tres partits clau
en la competició estatal d’hoquei
línia, que es van saldar amb bons
resultats pels equips sèniors del
Cent Patins.
En la categoria femenina de
la lliga Elit, el Cent Patins, que
va líder, es va imposar al sempre
difícil CPL Panteras de Valladolid,
tercer a la classiﬁcació per 6-2. Les
rubinenques van sortir amb molta
intensitat des del primer minut.
Fruit d’això, va arribar el primer
gol, obra de Maria Ayala, quan encara no era ni el minut dos de joc.
El gol va desconcertar les visitants,
però quan aquestes començaven
a refer-se, Ana Sierra va fer el
segon gol pel Cent Patins.
Després d’uns minuts de treva, va arribar el primer gol de les
Panteras, el que va animar al Rubí
a augmentar la intensitat. Quan
faltaven sis minuts, Eva Marquès
va fer el 3-1 aproﬁtant una superioritat, i poc després Maria Ayala
va fer pujar el 4-1 al marcador.

Un moment del partit del Sènior Femení. / Cedida

Després del descans, les de Valladolid van aproﬁtar una superioritat per marcar el seu segon gol,
però tot seguit Maria Ayala va fer
el 5-2. El Cent Patins va continuar
dominant i quan faltaven dos minuts pel ﬁnal, Ayala va marcar i va
establir el 6-2 deﬁnitiu. Tres punts
més per al Cent Patins, que es
manté líder amb 9 punts d’avantatge sobre el segon classiﬁcat,
el Tsunamis, equip contra el qual
jugarà en la propera jornada.
Pel que fa al masculí de la ca-

tegoria Elit, va empatar 1-1 contra
el CPL de Valladolid. El domini
del puck va ser dels castellans,
però les ocasions més clares, del
Rubí.
Els de Valladolid es van avançar al ﬁnal de la primera part amb
un gol desafortunat que va tocar
els patins d’un jugador i va descollocar al porter del Cent Patins. A la
represa, el joc va seguir la mateixa
tònica. Els últims minuts van ser
trepidants, amb un Cent Patins a
l’atac i una grada que demanava

l’empat. Quan faltaven tres minuts, una bona combinació entre
Xavi i Lluís va permetre empatar.
Així, es va arribar a la pròrroga, on
no es va poder decidir un guanyador i ﬁnalment als penals el Cent
Patins es va imposar.
Amb aquest resultat, es va
produir un empat i un punt bonus
pels rubinencs, que s’apropen
a l’HC Castelló i a l’Espanya HC
en la lluita per la segona plaça.
La setmana vinent viatjaran a
Canàries.
Finalment, en la Lliga Or, la
Segona Divisió, el Cent Patins va
guanyar per 6-4 als de Valladolid.
El ﬁlial va saber jugar amb el factor pista a favor i va desplegar un
bon joc col·lectiu, en el qual van
destacar el jove porter Arnau,
Erik (3 gols) i Abdon (1). El partit
va ser molt emocionant, ja que es
decidia la primera plaça entre els
dos primers classiﬁcats. A manca
de cinc jornades pel final del
campionat, el Cent Patins haurà
de treballar fort per defensar el
lideratge davant rivals directes
com el Tsunamis o Las Rozas.
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VOLEIBOL | 1a NACIONAL

El Més Fusta Vòlei
Rubí cau davant
el líder per 0-3
El Més Fusta Voleibol Rubí va
caure derrotat a Can Rosés per
0-3 davant el CV Esplugues, líder
del grup B de la Primera Nacional.
El primer set va començar amb
les rubinenques buscant atacs
potents que trenquessin la defensa de les d’Esplugues, però les
visitants, amb bons serveis i una
bona resposta en la sortida del K1
van anar agafant avantatge en el
marcador. El set va ﬁnalitzar amb
un resultat de 16-25.
En el segon set, l’equip rubinenc va fer canvis en el sis inicial i
va continuar forçant el servei per
diﬁcultar la sortida de les jugadores de l’Esplugues, però això no va
ser suﬁcient per deixar-les enrere.
Al ﬁnal, 20-25 per les visitants.
Ja en el tercer set, el Rubí va
introduir nous moviments per
intentar reforçar l’atac per les
puntes, però novament el CV Esplugues va aconseguir imposar-se
en el marcador per 14-25.
Dissabte vinent, el Més Fusta
Vòlei Rubí es desplaçarà al camp
del FC Barcelona per jugar un nou
partit de lliga. L’enfrontament serà
a les 16 hores. / CVR
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FUTBOL SALA | PRIMERA REGIONAL

El Sènior de Maristes perd
al camp del líder, el Gelida
El Sènior de Maristes Rubí
va perdre 4-3 davant el
Gelida FS, líder invicte del
grup B de Primera Regional
de la Federació Catalana
de Futbol Sala, en un partit
molt igualat, corresponent
a la 16a jornada.
L’equip de Sergio Nieto
va mostrar des de l’inici una
imatge sòlida i ordenada
en defensa. La pressió a
mitja pista va donar els seus
fruits, però dues errades
en el marcatge van suposar
dos gols dels locals, que
van sortir molt endollats
i demostrant lperquè són
líders. Maristes va tenir
algunes ocasions al contraatac i va arribar a xutar ﬁns
a tres vegades al pal durant
el partit.
Quan faltaven 6 minuts
pel descans, una gran jugada col·lectiva del Gelida
va servir per fer el 3-0,
amb el qual es va arribar al
descans.
A la segona part, els rubinencs van sortir per totes
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i van dominar els primers
20 minuts, creant ocasions
molt clares.
Quan faltaven 7 minuts,
Moha Baalla va aconseguir
marcar amb un fort xut des
de fora l’àrea. Un parell de
minuts després, Moha va fer
el segon després de driblar
un defensa. Quan faltaven
4 minuts, el Gelida va transformar un penal col·locant
el marcador en 4-2. Lluny de
llençar la tovallola, Maristes
va continuar lluitant i va
aconseguir un preciós gol,
amb una vaselina de Marc
Juan en l’últim minut.
Després de la derrota i
malgrat el bon partit realitzat per l’equip, el conjunt de
Maristes Rubí continua sisè
a la taula a nou punts del
segon classificat. Aquesta
setmana, a casa, l’equip
rubinenc intentarà retrobar
el camí del triomf davant
el conjunt del CFS Sant Climent. El partit tindrà lloc el
dissabte a les 19.15 hores.
/ J. Gonzalo

TIR AMB ARC | COMPETICIÓ

Bon inici pels arquers a la primera
tirada de la lliga Bowhunter
La tirada inaugural de la lliga
Bowhunter catalana es va disputar
el 5 de febrer a les instal·lacions del
club TASP, ubicades a la localitat
de Santa Perpetua de la Mogoda.
A la tirada, hi van assistir un total
d’onze arquers del Club Arquers
Rubí, que van aconseguir uns grans
resultats.
Cal fer una menció especial al
tirador Carlos Marco, que s’estrenava a la competició amb els colors
de club i que va aconseguir una
meritòria segona posició en la seva
modalitat. / Arquers de Rubí

Segona tirada de
la lliga de Camp

RESULTATS
Albert Borrull
1r Longbow Cadet
Aleix Lobato
1r Freestyle Unl. Cadet
Rosa M. Lucena
1a Longbow Sènior
José Nieto
2n Longbow Sènior
Alberto Borrull
3r Longbow Sènior
José Luis Ruiz
2n Longbow Veterà
Carlos Marco
2n Bowhunter R. Sèn.
Xavi Bertran
13è Bowhunter R. Sèn.
Valentí Paris
6è Instintiu Veterà
Juan Pedro Gala 1r Barebow R. Sènior
César Flor
3r Compost Sènior

Un dels participants a la lliga Bowhunter. / Cedida

Cinc arquers del Club Arquers de Rubí van assistir
el 5 de febrer a la segona
tirada de la lliga de Camp,
disputada a Montcada i
Reixac, a les instal·lacions
del Club Català de Tir
amb Arc.
En aquesta competició, Alicia Vargas va quedar primera en Longbow
Sènior, mentre que Manuel Fuentes va imposarse en Longbow Veterà.
Gerardo García, per la
seva banda, va ser segon
en Longbow Veterà.
També hi van participar Oliver García, que
va ser quart en Longbow
Sènior, i Rafael Olivera,
que va quedar en novena posició en Instintiu
Sènior.

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

L’Horitzó aconsegueix el triomf en un
duel frenètic contra el Barna Màgics
L’Horitzó A va aconseguir un
important triomf per 55-46
contra el Barna Màgic, un
dels rivals directes de la part
alta de la classiﬁcació de la
Lliga Preferent de bàsquet
per a discapacitats intellectuals.
El partit es va disputar al
pavelló de La Llana i, com es
preveia, va ser un constant
estira i arronsa en el marcador. En general, hi va haver
més desencerts que jugades
glorioses durant el partit.

Enmig de dures defenses,
pèrdues de pilota i errades
en atac, va ser el conjunt local qui va saber treure petits
avantatges en el marcador.
Al ﬁnal de la primera part, el
marcador reﬂectia l’avantatge de l’Horitzó per 29-20.
Però lluny de llençar el
partit, els Barna Màgics van
reaccionar en el tercer període i, a través d’un parell
de bons contraatacs, van
arribar a posar-se a només
un punt dels vallesans. Al

ﬁnal del quart, però, van pagar l’esforç i quatre cistelles
seguides de l’Horitzó van
restablir les diferències en el
marcador (43-35). El darrer
quart ja no va tenir massa
història. Al ﬁnal, el partit va
acabar 55-46 pels de Cesc
Cañada.
Pel CE Horitzó van anotar
Iván Perálvarez (23), Ramón
Vargas (13), Miquel Patón
(8), Toni Torres (5), Marc
Sala (4) i Manel Simón (2). /
CE Horitzó
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

TRIATLÓ | DUATLÓ

Meritori empat del Sènior Masculí
del CNR davant el Real Canoe

Quatre equips del Natació Rubí
participen en el Duatló del Prat

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

EQUIP
CN SABADELL
CN MATARÓ
CE MEDITERRANI
CN SANT ANDREU
CN MOSCARDÓ
CN TERRASSA
CN RUBÍ
DOS HERMANAS
EW SARAGOSSA
AR CONCEPCIÓN

PTS.
30
27
21
19
13
13
8
6
4
3

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

EQUIP
AT. BARCELONETA
CN SABADELL
CN TERRASSA
CN MATARÓ
CN BARCELONA
REAL CANOE
CN SANT ANDREU
CE MEDITERRANI
CD NAVARRA
CN CATALUNYA
CN RUBÍ
CN MOLINS

PTS.
36
34
30
27
23
20
19
13
9
9
7
3

El CN Rubí va disputar el cap de
setmana passat el desè Duatló
del Prat per equips amb la participació de quatre conjunts, un
femení i tres masculins. A la prova, puntuable per la lliga de clubs,
l’equip masculí A va assolir la 42a

31

posició de 70 equips, mentre
que l’equip femení va ocupar la
32a posició de 36 equips participants. Els equips masculins B i C
van competir en la prova oberta,
realitzant també una molt bona
cursa. / CNR

DIVISIÓ HONOR Masc.

Els rubinencs van aconseguir sumar un valuós punt. / Cedida

El Sènior Masculí del Club Natació
Rubí (CNR) va assolir un meritori
empat a 7 gols davant el CN Real
Canoe de Madrid. Els jugadors
de Toni Aguilar van realitzar un
molt bon partit en defensa, que

RESULTATS
CN Poble - Sènior Masculí B
Juvenil Femení - CN Sant Feliu
Cadet Masculí - CN Catalunya
CN Barcelona - Infant Mixt
CN Sabadell - Infantil Femení
Aleví A - CN Sabadell

NATACIÓ | COMPETICIÓ

els va permetre sumar un valuós
punt que els allunya de l’última
posició de la classiﬁcació i els situa
a només una victòria de disputar
la promoció. El proper partit serà
dissabte a les 18 hores contra
el CN Sant Andreu, a
Barcelona.
4-13
5-6
5-4
5-0
16-1
1-2

Derrota del Femení
Per la seva banda, el
Sènior Femení va perdre en la seva visita al
CN Mataró per un clar

17-4. Aquesta setmana, les jugadores de David Martín prepararan
la seva participació en la Copa de
la Reina, que es disputarà a Terrassa a partir d’aquest divendres. Les
rubinenques jugaran els quarts de
ﬁnal contra l’equip amﬁtrió, el CN
Terrassa, el divendres a partir de
les 18.30 hores. / CNR

Bons resultats per la secció de natació del CNR
La secció de natació del Club Natació Rubí (CNR) va viure el passat cap
de setmana dues jornades plenes
de competició. Per una banda, es
va disputar a Terrassa el Campionat
de Catalunya absolut obert, amb
la participació de la nedadora del
club rubinenc Sílvia Martí, qui va
realitzar un bon paper.
D’altra banda, a Manresa va tenir lloc la quarta jornada de la lliga
benjamí i la segona prebenjamí, en
la qual hi van participar 23 nedadors
del CNR, que també van oferir una
bona actuació. / CNR

Més d’una vintena de nedadors benjamins i prebenjamins van disputar la
jornada de lliga a Manresa. / Cedida

L’equip femení del CNR que va participar en el Duatló del Prat. / Cedida

ESCACS | COMPETICIÓ

La Rubinenca segueix lluitant al
Campionat de Catalunya per equips
En la tercera jornada del Campionat de Catalunya per equips,
disputada diumenge, l’equip A de
l’Agrupació d’Escacs Rubinenca
(AER) va caure per un clar 3-7 davant del Llinars. Per la seva banda,
el B va acabar cedint un empat a
4, malgrat tenir-ho tot a favor per
guanyar. Els jugadors del C, que van
jugar a un gran nivell, van perdre
per 2-4, i en la categoria de Promoció, els més petits, els rubinencs
van jugar molt bé però van caure
derrotats per un clar 0-4.
D’altra banda, el passat divendres va ﬁnalitzar la fase escolar de
Sabadell i cal destacar el 5è lloc de
Nil Leg a la categoria Sots12, així

com la 5a posició de Diego Alameda a la categoria Sots10. La resta
de representants –Andreu Juvilla,
Mariona Leg i Pol Mariages– van
jugar a un molt bon nivell.
En la fase comarcal, l’AER està
jugant a un gran nivell. Carlos
García, Álvaro Capilla i Sergio
Martínez van guanyar els seus
enfrontaments de la categoria
Sots14. En Sots10, Diego Miguel
Martín-Caro va guanyar el seu
enfrontament, fet que li permet
continuar empatat en el segon lloc
de la classiﬁcació. Finalment, Santi
Capilla, tot i disputar una magníﬁca
partida, va acabar cedint la victòria
davant un rival superior. / AER

