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«No són les males herbes les que ofeguen la bona llavor, sinó la negligència del camperol.» (Confuci ﬁlòsof xinès)

Sancionen 145 propietaris de
gossos en només dos mesos
>> La Policia Local intensiﬁca la vigilància per l’incompliment
de l’ordenança reguladora de tinença d’animals
Pàg. 2

Tres ferits i un mur
derruït en un aparatós
accident a Castellnou

Pàg. 4

L’atur a Rubí continua
baixant i se situa
enn 5.394 aturats
El Gra

Pàg. 14

Participativa celebració del DIA D’ANDALUSIA
Un polèmic missatge del mossèn a favor de l’autobús
transfòbic durant la missa enterboleix la festa

Cedida

ESPORTS

Pàg. 5

Pàg. 6

Pàg. 26

El Cent Patins
fa història a la
Lliga Europea
i es classiﬁca
com a quart
millor equip del
continent Pàg. 9
Pàg. 29

Anna Tamayo vol
descobrir “la bellesa
amagada” de Rubí en
una mostra al Celler
Pàg. 23

Carmen Machi, Clara
Segura i David Guapo,
els noms destacats de la
programació de La Sala
Pàg. 25
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145 sancions relacionades amb la
�nença d’animals en sols dos mesos
REDACCIÓ

Un gos passejant a la plaça del Doctor Guardiet, al centre de la ciutat. / M.C.

La Policia Local ha intensiﬁcat durant els dos primers
mesos de l’any la vigilància
per incompliment de l’ordenança reguladora de la
tinença d’animals. Les accions s’han dut a terme en
àrees on s’ha detectat una
major indisciplina arran de
requeriments veïnals o de
controls anteriors.
Fruit d’aquesta vigilància,

que han dut a terme agents
de paisà, s’han imposat
en aquests dos mesos 145
sancions relacionades amb
la �nença responsable d’animals. Cal assenyalar que, en
tot el 2016, es van tramitar
184 denúncies d’aquestes
caracterís�ques.
Entre les sancions d’enguany, s’han tramitat tres
denúncies per no recollir
els excrements dels gossos
i tres més per permetre que
l’animal orini en un lloc que
no està permès.
La majoria de les sancions estan relacionades amb
l’incompliment de la norma
per no tenir el gos censat
(39) i per dur-lo sense lligar
(31). També s’han efectuat
denúncies a propietaris que
duien gossos potencialment
perillosos sense morrió (18),
sense llicència (10), sense
lligar (6) i sense assegurança
(4). S’han detectat 17 mascotes sense xip i s’han im-

posat 8 sancions per deixar
entrar el gos en espais on
està prohibit. També s’han
posat 5 multes per deixar
entrar l’animal en espais
destinats al joc infantil i
una sanció a un propietari
que portava més d’un gos
perillós.
“La responsabilitat en la
�nença d’animals és imprescindible per mantenir una
ciutat agradable i digna”,
ha afirmat l’alcaldessa de
Rubí, Ana M. Mar�nez, que
també considera que cal una
actitud responsable “per
mantenir una bona convivència entre la ciutadania”.
L’import de les sancions
oscil·la entre els 100 euros
en les infraccions més lleus,
però poden arribar ﬁns als
30.000 euros per les conductes més greus. El preu
ﬁnal de la multa depèn de
la transcendència social o
sanitària i el perjudici causat
per la infracció comesa.

La presentació de l’Aula
d’Extensió Universitària
omple l’Ateneu
El primer acte públic de l’Aula d’Extensió Universitària
(AEU) de Rubí, una sessió
informativa que va tenir
lloc dimarts, va deixar pe�t
l’auditori de l’Ateneu. Les
AEU són en�tats que organitzen un seguit d’ac�vitats
culturals pensades per gent
gran i que compten amb el
suport de les universitats.
La presentació va anar
a càrrec de la comissió gestora que ha treballat per
�rar endavant aquest projecte. Lluís Bogunyà, un
dels membres, va agrair el
suport del consistori i es
va felicitar de la resposta
massiva dels rubinencs.
Els assistents van omplir un qüestionari en el

qual van indicar la seva
disponibilitat horària i els
seus temes d’interès. Una
informació que ha de servir
per començar a conﬁgurar
la primera programació
d’aquesta iniciativa. L’entitat compta amb la collaboració de l’Ajuntament,
que s’ha compromès a
“acompanyar” l’associació
en allò que sigui possible,
segons ha aﬁrmat la regidora de Serveis a les Persones,
Marta García.
La iniciativa compleix
una moció aprovada al Ple
de Convergència Democrà�ca de Catalunya, qui havia
demanat en reiterades ocasions la posada en marxa
d’aquest servei. / DdR

L’auditori de l’Ateneu es va quedar pe�t durant la sessió. / Cedida
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Els cotxes de més de 20 anys no podran circular per
l’àrea metropolitana per rebaixar la contaminació
La mesura es posarà en marxa al 2019 i té com a objec�u reduir un 8% la contaminació

Rubí supera el límit
de l’OMS sobre l’immissió
de micropar�cules

REDACCIÓ

Els vehicles de més de 20
anys d’an�guitat tenen els
dies comptats a les carreteres de l’àrea metropolitana propera a Barcelona,
inclosa la nostra ciutat. La
Generalitat, l’Ajuntament de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),
la Diputació de Barcelona i
altres representants locals
han signat un acord per re�rar de la circulació aquests
vehicles a par�r de l’1 de
gener del 2019 durant els
dies feiners.
Aquesta mesura afectarà Rubí, així com els municipis de l’entorn, ja que
l’àrea d’inﬂuència de l’òrgan
Àmbit-40 també s’ha compromès a aplicar l’acord.
Així, en episodis puntuals
de contaminació ambiental,
a par�r de l’1 de desembre
es restringirà el trànsit a les
furgonetes matriculades

Un vehicle an�c contamina el mateix que més de 30 turismes nous. / M.C.

abans de l’1 d’octubre deL
1994 i als turismes d’abans
de l’1 de gener del 1997 en
40 municipis de l’entorn de
Barcelona. A par�r del 2019,
aquesta mesura s’estendrà
a tots els dies feiners, independentment si hi ha o no
episodi de contaminació.
Amb l’acord, les administracions catalanes busquen reduir la contaminació

atmosfèrica a la zona, una
de les més elevades de la
Unió Europea. Es calcula
que, amb la mesura, es
reduirà un 8% la contaminació atmosfèrica a l’àrea
de Barcelona.
Els més an�cs, els que més
contaminen
Segons un estudi de l’AMB,
un vehicle amb una anti-

guitat superior als 20 anys
contamina com 36 vehicles
del 2016.
Davant d’aquesta situació, algunes de les mesures
que es proposaran és garan�r 3 anys de gratuïtat del
transport públic a aquelles
persones que desballes�n
un cotxe lleuger dièsel fabricat abans del 2005 i un de
gasolina d’abans del 1996.

L’estació de qualitat de
l’aire de Rubí, situada a
Ca n’Oriol, va registrar
durant el 2016 una mitjana anual d’immissió
de micropartícules en
suspensió (PM10) de 22,3
μg/m3, el que suposa superar la mitjana anual
recomanada per l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), que és de 20 μg/
m3. El rècord diari és de
119 μg/m3, que va tenir
lloc el 23 de febrer del
2016, triplicant el màxim
diari recomanat.
Aquestes partícules
són tan pe�tes que poden
penetrar i allotjar-se als
pulmons i la seva exposició crònica pot provocar el

desenvolupament de cardiopa�es, pneumopa�es
i càncer de pulmó.
Pel que fa a la resta
d’indicadors contaminats
registrats a l’estació de Ca
n’Oriol, la mitjana anual
de diòxid de nitrogen és
de 27,7 μg/m3, per sota
del límit recomanat per
l’OMS. En relació al diòxid
de sofre, la seva presència
és gairebé inexistent, amb
2 μg/m 3, molt per sota
de les recomanacions de
l’OMS, igual que l’ozó, que
és de 48,8 μg/m3. Altres
valors que recull l’estació
són el monòxid de carboni, que és de 0,2 mg/m3
i l’òxid nítric, que és de
27,7 μg/m3. / DdR
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Menys aparcament a
la zona de l’Escardívol

El solar, malgrat ser privat, havia acollit moltes ac�vitats municipals
durant la Festa Major, Sant Joan o Carnestoltes. / M.C.

Els rubinencs que aparquen
a la zona de l’Escardívol
han vist com, des d’aquest
dimarts, disposen de menys
places on estacionar, ja que
el solar de darrere de l’oﬁcina de Correus s’ha tancat.
Es tracta d’un terreny privat,
d’un propietari de fora de
la ciutat, que l’ofereix en
lloguer a través d’una immobiliària local. Una part del
solar, de 1.833 m2, l’ha llogat
Correus, per a l’aparcament

dels seus vehicles i per tenir
accés a la part de darrera de
l’oﬁcina. La resta és la que es
lloga, un espai que es podria
des�nar per a pupil·latges
de cotxes o per a negocis
mòbils, com els populars
‘Food Trucks’. Des de fa més
de dues dècades, el solar
s’havia fet servir com a zona
d’aparcament i havia acollit
ac�vitats municipals durant
la Festa Major o la revetlla
de Sant Joan. / DdR

Tres ferits i un mur d’una
casa destrossat, el balanç
d’un accident a Castellnou
Un aparatós accident,
ocorregut aquest dimarts
cap a les 20.30 hores a
la urbanització de Castellnou, va deixar tres persones ferides de diversa
consideració i el mur d’una
casa destrossat. Els fets
van succeir en l’encreuament de la carretera de
Can Solà amb els carrers
Banyoles i Bellpuig i es
van veure implicats dos
automòbils.
Efectius de la Policia
Local, dels Mossos, dues
dotacions de Bombers i
tres ambulàncies es van
desplaçar al lloc dels fets.
Segons alguns tes�monis,
sembla que l’accident es
va produir quan un dels
vehicles no va fer l’stop

de la carretera –sembla
que anava buscant una
adreça– i el cotxe que
circulava per la via no
va poder evitar el xoc.
Aquest segon vehicle, de
rebot, va impactar contra
el mur d’una de les cases
properes, que va quedar
derruït. Les tres persones
que van resultar ferides
van ser traslladades en
ambulància a l’Hospital
Mútua de Terrassa, on van
ser atesos amb ferides de
pronòs�c lleu.
Veïns de la zona denuncien que els vehicles
circulen amb excessiva
velocitat en aquestes vies,
fet que provoca que els
accidents acostumin a ser
greus. / DdR

Imatge de l’encreuament on va tenir lloc l’accident i el mur de la
casa destrossat per l’impacte del vehicle. / Maite Arias

Cinc rubinencs intoxicats
per la mala combus�ó d’una
caldera en un pis del Pinar
Cinc persones van resultar van determinar que els
intoxicades de poca gra- cinc pa�en una intoxicació
vetat divendres passat a per monòxid de carboni i
la nit a causa d’una mala els van portar ﬁns a l’Hoscombustió de la caldera pital Moisès Broggi de Sant
d’un pis al barri del Pinar, Joan Despí, on van ser
segons l’Agència Catala- tractats amb una cambra
na de No�cies. El Servei hiperbàrica.
d’Emergències Mèdiques
La intoxicació, de ca(SEM) va rebre l’avís a les ràcter lleu, va afectar un
22.48 hores i va desplaçar nen de 6 anys, dues noies
dues dotacions de Bom- de 17 i 20 anys, un home
bers i tres ambulàncies.
de 46 anys i una dona de
En un primer moment, 47 anys. / DdR
donat que els
afectats parlaven una llengua
estrangera, els
serveis mèdics
van creure que
es tractava d’una
intoxicació alimentària, mo�u pel qual van
traslladar els
afectats a l’Hospital Mútua de
Terrassa. Un cop El succés va tenir lloc divendres passat a un
allà, els metges pis del barri d’El Pinar. / Arxiu
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L’Ajuntament reivindica la igualtat
efec�va durant el Dia de les dones
M. CABRERA

Amb mo�u del Dia internacional de les dones, aquest
dimarts representants polí�cs de l’Ajuntament han
efectuat la lectura d’un manifest a favor de la igualtat
entre homes i dones.
L’acte ins�tucional, que
va tenir lloc a la plaça Pere
Aguilera, va aplegar prop
d’una trentena de persones. Els responsables
polítics, entre els quals
hi havia representants de
tots els grups municipals i
l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, van recordar a través
del manifest l’origen de la
commemoració del 8 de
març, una vaga d’obreres
tèx�ls a mitjans del segle
XIX a Nova York, així com
tot el camí que encara queda per fer per aconseguir la
igualtat efec�va entre els
homes i les dones.
Dins del marc de la
commemoració, estan previstes diverses activitats,
entre les quals destaca
la xerrada ‘Dones de pel-

Els representants polí�cs han llegit un manifest per reivindicar la igualtat entre homes i dones. / M.C.

lícula’, aquest divendres a
les 18.30 hores a l’Ateneu
o la presentació del monogràfic ‘Les dones que
treballaven a la indústria
tèxtil de Rubí’, que està
previst pel 18 de març a les
11 hores a la Biblioteca.
Durant aquests dies
també hi haurà ac�vitats
infan�ls relacionades amb
la igualtat de gènere, tallers i festes per dones.

Quatre espor�stes par�cipen en
una xerrada sobre esport i dones

En el marc del Dia de les dones, la Torre Bassas va acollir
una interessant taula rodona en la qual les protagonistes
van ser dones que prac�quen esports. L’acte va comptar amb la par�cipació de les waterpolistes Bea Or�z i
Amanda Triviño, l’escaladora Marina Valencia, la futbolista Irene López i les jugadores d’hoquei línia Shauny
Ortega i Eva Marqués. Totes van subratllar els obstacles
i les diﬁcultats que s’han trobat durant la seva carrera
espor�va només pel fet de ser dones. / DdR
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Els mestres de La Bruna
i l’escola 25 de Setembre
secunden la vaga d’educació
La vaga d’ensenyament
convocada ahir dijous per
protestar contra les retallades de l’estat espanyol i
per la derogació de la LOMCE va tenir un seguiment
desigual als centres educa�us rubinencs. Estaven
convocats a la vaga tot el
professorat des de l’escola
infan�l ﬁns a la universitat
i els alumnes a par�r de 3r
d’ESO.
Segons el Servei d’Educació de l’Ajuntament, la
llar d’infants La Bruna va
secundar la vaga i va fer
una cobertura amb serveis
mínims, mentre que a l’escola 25 de Setembre part
del professorat també es
va adherir a la jornada de
vaga. En canvi, a les escoles
El Bosc, Montessori, Torre
de la Llebre i Teresa Altet
cap professor es va adherir a la vaga. En el cas de
l’escola Ca n’Alzamora, 3
professors van fer vaga i al
Rivo Rubeo, un.
Pel que fa a l’educació
secundària, la vaga va tenir
molt poca incidència entre

el professorat, només un
professor de La Serreta va
fer vaga. En canvi entre els
alumnes, hi va haver un
seguiment sobre el 80%
dels alumnes convocats a
la vaga, 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Superiors, a La
Serreta, el JV Foix i el Duc
de Montblanc. En el cas del
Torrent dels Alous, la vaga
no va tenir pràcticament
incidència. / DdR
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El CRAC acull la projecció
del documental ‘Tarajal’

El 84% dels rubinencs vol que
l’Ajuntament destini recursos
a països en desenvolupament
redacció

Imatge de la platja de Tarajal, a Ceuta. / Cedida

El Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC)
acull aquest divendres la
projecció del documental
‘Tarajal. Desmontando la
impunidad en la frontera
sur’. Es tracta d’un audiovisual realitzat pels autors del
documental ‘Ciutat morta’,
que posa el focus sobre la
gestió del control migratori
que fa l’estat espanyol a
Tarajal, a Ceuta.
Concretament, aquest
audiovisual denuncia els
fets que van ocórrer el 6
de febrer del 2014 quan
la Guàrdia Civil va disparar
bales de goma i pots de fum
contra uns immigrants que

arribaven a la platja. Durant
la intervenció, van morir
quinze persones, però la
causa va ser arxivada.
La projecció serà a les
19.30 hores i comptarà
amb la presència dels creadors del documental, la
productora Metromuster.
Un cop acabat el documental, els autors de l’audiovisual faran una xerrada
sobre ‘Tarajal’.
Amb aquesta projecció,
Rubí Acull inicia un cicle de
cinefòrums que s’allargarà
fins al juny i que pretén sensibilitzar la ciutadania sobre
la necessitat d’acollir persones refugiades. / DdR

Concert solidari per
construir un pou d’aigua
a una regió de Senegal

Una enquesta elaborada
per l’Ajuntament durant el
mes de desembre passat,
amb 400 entrevistes personals a domicilis, revela que
el 88,1% dels rubinencs està
preocupat per la situació
dels països en desenvolupament i el 85,4% vol que
l’Ajuntament dediqui part
del seu pressupost a accions
de cooperació al desenvolupament. Els que menys
sensibilitzats estan amb els
països en vies de desenvolupament són els joves entre
26 i 35 anys: només el 19,4%
mostren preocupació per la
situació en aquestes àrees
del món.
D’altra banda, el 90,8%
dels enquestats s’ha mostrat favorable a què els
seus fills participin en activitats relacionades amb
la cooperació, la pau i els
drets humans a l’escola i
el 69,2% tenen una idea
encertada sobre què és la
cooperació.
Tot i això, el desconeixement de les entitats locals

La trobada del Consell Municipal de Cooperació va tenir lloc al Rubí+D el 2 de març. / Localpres

que treballen per la cooperació és molt alt. Un 85,9%
afirmen que no coneixen
cap entitat de Rubí d’aquestes característiques, mentre
que el 62,1% no sap dir cap
de les ciutats agermanades
solidàriament amb Rubí:

Els joves d’entre
26 i 34 anys són els
menys preocupats
per la situació
als països empobrits

Ocotal (Nicaragua), Boyeros
(Cuba), Guelta (Sàhara Occidental) i Pudahuel (Xile).
Jornada de reflexió
Totes aquestes dades es
van fer públiques en una
jornada de reflexió dins del
Consell Municipal de Cooperació Internacional. En
aquesta trobada, es va posar sobre la taula la qüestió
del Pla director de cooperació internacional, que té per
objectiu ordenar aquestes

polítiques fins al 2020.
Aquest nou Pla té en
compte diferents aspectes,
com ara les diverses modalitats d’intervenció, el funcionament i la composició
dels espais de participació,
l’escenari pressupostari o
els mecanismes d’avaluació
i seguiment d’accions.
En els pròxims mesos,
es dissenyarà l’esborrany
del nou document, que un
cop validat se sotmetrà a la
votació del Ple.

Exposició a la Biblioteca Manifestació a Rubí per
sobre l’acompanyament rebutjar la transfòbia
La plataforma d’afectats pel sèn Javier Villanueva, durant
a la gent gran
‘bullying’ AlanMón ha con- el Dia d’Andalusia, en què

L’ONG col·labora amb el desenvolupament al Senegal. / Cedida

L’ONG Fallou, que coopera
amb el desenvolupament a
la regió senegalesa de Dialakoto, situada a Tambacounda, ofereix a través de
la seva iniciativa Sempre
Somniem un concert solidari a l’Espai sociocultural
de la CGT de Rubí el 25 de
març a la tarda.
Es tracta d’una jornada que té com a objectiu
recaptar fons per destinar
a l’ajuda i la cooperació
en aquesta regió rural del
Senegal situada al sud-est
de la capital, Dakar.
Les activitats començaran a les 17.30 hores

amb una activitat familiar
destinada als més petits i
relacionada amb el Senegal. Més tard, a les 18.30
hores es farà la presentació
de l’ONG Fallou i s’explicarà el projecte sobre un pou
d’aigua a la zona. Més tard,
a partir de les 19 hores,
serà l’hora de la música,
amb les actuacions de Raul
Thovar, October Twilight i
Blueroomess.
L’entrada a les activitats és gratuïta i durant
la jornada es podran fer
donacions voluntàries per
la construcció del pou d’aigua. / DdR

Una de les imatges que es pot trobar a la Biblioteca. / Cedida

La sala d’exposicions de la
Biblioteca acull fins a finals
d’abril la mostra ‘L’acompanyament’, que commemora
els 30 anys de l’associació
Amics de la Gent Gran, entitat
que treballa per acompanyar
persones grans que pateixen
soledat no desitjada.
Es tracta d’un seguiment
fotogràfic de les tasques

dels diferents voluntaris de
l’associació. L’exposició vol
evidenciar com l’acció del
voluntariat genera de mica
en mica vincles d’amistat
que transcendeixen la relació inicial. A més, la mostra
també planteja una reflexió
sobre el rol de la gent gran a
la societat i el problema de la
soledat. / DdR

vocat una concentració per va donar suport a aquest
aquest divendres a les 18 missatge contra els transhores a la plaça Pere Aguilera sexuals, també ha motivat
per mostrar el seu rebuig a la la convocatòria d’aquesta
concentració.
transfòbia.
La manifestació sortirà
Aquesta entitat, que va
néixer arran del suïcidi d’Alan des de davant de l’Ajuntament
i recorrerà els
Montoliu, un
La plataforma carrers del cenjove transsexual que patia
tre passant per
AlanMón
la plaça Salvaassetjament
organitza una
dor Allende, on
escolar, ha deconcentració
hi ha un punt
cidit fer aquesde memòria
ta convocatòa favor de les
al transsexual
ria arran de
la campanya llibertats sexuals que es va treui de gènere
re la vida la nit
publicitària de
de Nadal del
l’entitat ultracatòlica HazteOír. A través 2015. Posteriorment, els mad’un autobús taronja, que nifestants avançaran fins a la
s’ha fet viral a les xarxes, mul- plaça de l’Estació. Arribats a
tiplica el seu missatge contra aquest punt, els organitzaels transsexuals: ‘Els nens dors llegiran un manifest de
tenen penis. Les nenes tenen condemna a la transfòbia i a
vulva. Que no t’enganyin’.
favor de les llibertats sexuals
A més, l’homilia del mos- i de gènere. / DdR
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L’Alcaldia als barris torna a Can Fatjó, Els Avets,
Can Ximelis, Can Serrafossà i Sant Jordi Parc
L’alcaldessa aﬁrma que s’han executat el 65% de les pe�cions veïnals
MARTA CABRERA

El projecte Alcaldia als barris
ha fet durant aquests tres
dies el retorn de les propostes recollides fa uns mesos
als barris de Can Ximelis, Can
Serrafossà, Els Avets, Sant
Jordi Parc i Can Fatjó.
L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, ha visitat els 5 barris
entre dilluns i dimecres per
explicar quines són les propostes veïnals que s’han
pogut realitzar, quines no i
per recollir nous problemes i L’alcaldessa es va reunir dimecres amb els veïns de Can Fatjó. / M.C.
inicia�ves dels ciutadans.
D’aquests cinc barris, barris i urbanitzacions de pe�cions estan relacionades
s’han executat el 65% de les la ciutat: “L’Ajuntament ha amb qüestions relatives a
136 pe�cions recollides, la de fer un bon manteniment l’obra pública i, en menor
majoria relacionades amb de l’espai comú, però cal el mesura, la mobilitat.
l’espai públic. Aquelles que compromís de tothom per
La zona de Sant Jordi
no s’han pogut dur a terme, tenir una ciutat neta i poder Parc va generar un total d’11
segons ha explicat Mar�nez, presumir de civisme”.
reclamacions, de les quals
ha estat per mo�us pressuse n’han atès el 36%, la mapostaris o bé per qües�ons Demandes per barris
joria relacionats amb obra
tècniques.
Durant la primera ronda, el pública. A Can Serrafossà
Mar�nez ha volgut posar barri de Can Fatjó va formu- es van recollir 12 pe�cions,
l’accent en el manteniment lar un total de 68 propostes. de les quals se n’han �rat
de l’espai públic,
una
D’aquestes,
s’han �rat
enda- endavant el 75%, sent la seMarç2017
DR deman258x165 +ok.pdf
1
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da que es repeteix a tots els vant el 59%. La majoria de guretat el que més preocupa
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perruqueries

del 10 al 19 de Març

2x1

celebrem el

Presentant aquest cupó:

Dia del Pare

Si vens acompanyat del teu pare, fill o filla, pagant l’import més alt.

C/ Francesc Macià, 33’im-35 · 08191 Rubí
Tel. 93 015 09 20 · Mòbil: 605 95 81 85
@blue01stylistrubi · www.blue01stylist.com

els veïns.
La urbanització d’Els
Avets va generar 27 demandes i d’aquestes el 63% han
prosperat. L’obra pública i
les actuacions que realitza
el servei de Parcs i Jardins
han estat les qües�ons més
reclamades.
Per úl�m, Can Ximelis va
traslladar 18 pe�cions, de les
quals se n’han executat el
72%, la majoria relacionades
amb l’obra pública.
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Marta Pascal visita Rubí per mostrar el
seu suport al projecte local del PDeCAT
LARA LÓPEZ

La secció local del Partit
Demòcrata Europeu Català
(PDeCAT) va convidar el
passat cap de setmana la
coordinadora general del
par�t a escala nacional i diputada de Junts pel Sí (JxSí),
Marta Pascal, a par�cipar en
la jornada de convivència del
Dia d’Andalusia a Ca n’Oriol i
al dinar de col·laboradors de
la Societat Sant Antoni Abat.
Part de l’execu�va local i el
portaveu del partit Víctor
Puig van acompanyar les
en�tats en les seves celebracions per tal de mostrar-los
el seu suport i “reivindicar
la força de les en�tats i la
par�cipació ciutadana”, en
paraules de Puig.
La diputada Marta Pascal va explicar que des de
la direcció nacional treballen conjuntament amb els
grups municipals per tal
d’explicar el projecte del
Par�t Demòcrata a l’àmbit
local. Pascal va aﬁrmar que
l’organització del PDeCAT
considera fonamental consolidar el projecte del nou

“No hem pogut
valorar el
pressupost”

Marta Pascal, amb membres del PDeCAT Rubí. / L. López

par�t a les ciutats i pobles
de Catalunya, especialment
a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, a través d’accions
concretes com la par�cipació en esdeveniments de la
societat civil.
La coordinadora general
del Partit Demòcrata va
aﬁrmar que tenen “el focus a
les eleccions municipals del
2019, ja que volen tornar a

ser la primera força polí�ca
en el món municipal a Catalunya”.
En aquest sen�t, Víctor
Puig va evitar parlar sobre
la seva possible candidatura com a alcaldable a Rubí,
una decisió que prendrà la
formació quan es�gui el reglament d’elecció de caps de
llista aprovat per la direcció
nacional.

Roger Barranco és el nou portaveu de les JERC
El rubinenc Roger Barranco
ha estat triat com a nou
portaveu de les Joventuts
d’Esquerra Republicana de
Catalunya (JERC) a Rubí.
El 2 de març, la formació política va celebrar el
congrés local per renovar la
permanent i es va decidir que
Roger Puig con�nués com a
secretari d’organització de
les JERC. La regidora d’ERC
Ariadna Mar�n és la secretària de ﬁnances, mentre que
Daniel Escario és secretari
de comunicació i imatge. La
secretaria de coordinació
interna l’assumeix Pol Amador i la de campanyes, Marc
Guerrero.
De cara a aquesta nova
etapa, les JERC volen impulsar tres línies d’actuació. Per
una banda, volen apropar

La nova permanent de les JERC Rubí. / Cedida

l’organització als joves de
Rubí per conèixer les seves propostes i inquietuds.
També pretenen portar a
l’Ajuntament les demandes
històriques del jovent en
matèria d’educació, oci, mobilitat, beques, etc.
Per úl�m, un altre dels

objec�us de les JERC és conscienciar, reivindicar i denunciar tot allò que passi a Rubí.
En aquest sen�t, consideren
que a la ciutat hi manquen
polí�ques de joventut i lamenten que el nou Pla local
de joventut encara no es�gui
redactat. / DdR

EUiA renovarà la seva direcció en una assemblea
Esquerra Unida i Alternativa
(EUiA) ha convocat aquest
dissabte a les 10 hores al
CRAC una assemblea oberta per parlar sobre el nou
partit creat a través de les
confluències de partits d’esquerres i per renovar la seva
direcció local.
El nou projecte polític
que engloba EUiA és un
projecte que busca crear

un nou partit a través de
militants independents i
d’altres organitzacions, com
la mateixa EUiA, Iniciativa
per Catalunya Verds (ICV),
Podem, Equo i Barcelona
en Comú.
L’assemblea treballarà
de cara a la Trobada Constituent que està convocada
pel 8 d’abril a Barcelona.
Allà, es faran diverses vo-

tacions, entre les quals hi
haurà un document de garanties democràtiques i
ètiques del nou moviment
o partit. La votació serà per
llistes obertes i per internet
i es podran presentar equips
o persones individuals. Totes les votacions es podran
efectuar fins al 8 d’abril i cal
estar registrat a unpaisencomu.cat. / DdR

El portaveu de CDC, Víctor Puig, ha cri�cat l’equip
de govern per no aportar
tota la documentació necessària abans del Ple de
pressupostos, previst pel
16 de març: “Insis�m en
el fet que hi ha manca de
transparència, la majoria
de documents no s’han
entregat a l’oposició i,
per tant, no hem pogut
valorar el pressupost”,
aﬁrma el regidor.
Puig considera que,
amb la informació que
tenen sobre els comptes
del 2017, es visualitza “la
inexistència d’un projecte de ciutat” i cri�ca que
“no s’aborden els problemes, com l’augment
de delictes, la situació
de Ràdio Rubí o l’Escola
de Música, o la regularització de la plantilla
municipal”. / M.C.

David Fernández
i Eulàlia Reguant
presentaran a Rubí
‘Llums i taquígrafs’
L’obra ‘Llums i Taquígrafs.
Atles de la corrupció als
Països Catalans’ es presentarà a Rubí el 15 de
març a les 19 hores. Es
tracta d’un recull de 700
pàgines en quatre volums
coordinat per l’ex-diputat
de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i periodista David Fernández, i
el també periodista Álex
Romaguera.
A la presentació, que
serà a la Biblioteca, hi
assis�ran David Fernández, la diputada de la
CUP Eulàlia Reguant i
l’escriptor i ex-diputat de
la CUP Julià de Jòdar, en
un acte organitzat per la
CUP Rubí.
Durant l’acte, s’explicarà en què consisteix
aquesta extensa obra,
que recull que als Països
Catalans actualment hi ha
més de 600 persones encausades per assumptes
de corrupció, 147 inves�gacions obertes i més de
700 causes en marxa per
frau ﬁscal. / DdR

POLÍTICA

L’AUP demana al govern que negociï el
pressupost amb els grups d’esquerres
M. CABRERA

L’Alterna�va d’Unitat Popular (AUP) ha assegurat que
no hi ha hagut cap �pus de
negociació amb l’executiu
local de cara a aprovar el
pressupost del 2017, que en
principi s’hauria d’aprovar
el 16 de març en un Ple
extraordinari, i ha acusat el
govern de tenir tot lligat amb
Ciutadans (C’s) i el Par�t Popular (PP). “Les negociacions
s’han fet d’amagat i només
amb el PP i C’s i no entenem
per què tant de secre�sme”,
ha aﬁrmat el portaveu de la
formació, Jordi Muntan.
L’Alternativa, fins i tot,
ha dit que, tant amb C’s com
amb el PP, “l’únic que se sap
que s’ha negociat és la reducció de la par�da del Consorci
de Normalització Lingüís�ca
i la partida de Cooperació
Internacional”, unes modiﬁcacions que, segons apunta
Muntan, “el Par�t dels Socialistes de Catalunya (PSC)
haurà d’explicar molt bé a
la ciutadania.” L’Alterna�va
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Jordi Muntan i Aitor Sánchez, regidors de l’AUP, durant la roda de premsa. / M.C.

creu que les condicions per
pactar el pressupost del PP
i C’s poden comportar una
pèrdua de llocs de treball
en el cas del Servei Local de
Català (SLC) i que, a més, tant
en el cas del SLC com en el
de Cooperació Internacional,
en els dos casos “es tracta
de serveis que estan a l’ADN
de Rubí”, segons el regidor

Aitor Sánchez, que acusa els
socialistes de “mercadejar”
amb aquests temes.
En qualsevol cas, el grup
ha aﬁrmat que no disposa de
la proposta ﬁnal de pressupostos ni de molta de la documentació precep�va, com
la relació de llocs de treball
o la liquidació del 2016. I per
tant, ha demanat a l’equip de

govern que “re�ri la propos-

Acusen l’execu�u
de negociar només
amb C’s i el PP i de
reduir les par�des
de cooperació
i normalització
lingüís�ca

A favor d’aplicar el sistema porta
a porta de recollida de residus
L’AUP també ha volgut
explicar algunes de les
seves propostes per millorar la ciutat i que ells
inclourien al pressupost
del 2017. És el cas del
sistema porta a porta,
que consideren que cal
començar a implementar
de forma gradual. “El problema dels residus és molt
greu i no se soluciona amb
campanyes, cal que l’Ajuntament lideri un canvi de

model”, afirma Muntan.
També consideren que el
consistori ha d’inver�r més
en conservar el patrimoni i
en organitzar millor els espais naturals i el verd urbà.
Pel que fa a l’àmbit social,
Aitor Sánchez insisteix que
cal una Oﬁcina Municipal
d’Escolarització, fer un pas
endavant per sol·lucionar
el problema de l’habitatge
a Rubí i fer polí�ques socials més preven�ves.

ta de pressupost i que obri
un diàleg per negociar els
comptes del 2017 amb els
grups d’esquerres”, segons
ha aﬁrmat el portaveu.
Sobre els aspectes del
pressupost que no els agrada, hi ha un augment substancial de la par�da d’Acció
Ins�tucional i Comunicació,
“que no està al servei de
la ins�tució, sinó de l’alcaldessa i el seu grup”, segons
afirma Muntan, l’augment
dels 90.000 euros en òrgans
de govern local i la reducció
de les par�des en Educació i
Serveis a les Persones. També han cri�cat l’augment de
la despesa en 2 milions d’eu-

ros des�nats a externalitzar
serveis: “Denota la manca de
projecte i de conﬁança en la
plan�lla municipal”, aﬁrma
el portaveu. Tampoc agrada
a l’Alterna�va l’augment en
l’import que cal pagar pel
tractament dels residus o
la disminució dels recursos
en Urbanisme i en Recursos
Humans.
Per úl�m, Jordi Muntan
ha fet una crida a la ciutadania per tal que prengui
consciència sobre la situació
polí�ca: “Els rubinencs haurien de començar a reaccionar
quant no es dóna resposta
des de l’àmbit polí�c a les
necessitats de la ciutat”.

La seguridad al volante da un paso más con la tecnología de EyeSight
El Subaru Outback incorpora dos
cámaras de alta definición i color
con sensores CMOS incorporadas
a los dos lados del retrovisor para
monitorizar el estado del tráfico. Se
trata de incorporar a la conducción
más ángulos visuales para ayudar al
conductor. La tecnología EyeSight, que
se incorpora de serie en los nuevos
Outback, puede procesar imágenes y
reconocer objetos, vehículos, personas
o marcas viales para aparcar. De esta
forma, se monitorizan las condiciones
de conducción y se alerta al conductor
de la presencia de peligros inminente,
un hecho que reduce el riesgo de tener
un accidente. Además, EyeSight puede

reaccionar en caso que el conductor no
reaccione. Este nuevo sistema supervisa
el tráfico y adapta la velocidad del vehículo según las condiciones. El software
de EyeSight ni sólo detecta objetos
en el camino, sino que los reconoce,
evalúa los riesgos y determina cuál es
la mejor acción.
Frenado antes de una colisión
Cuando el sistema tecnológico detecta
que hay riesgo de colisión, lanza una
advertencia luminosa y acústica. Si en
ese momento, el conductor no realiza
ninguna acción para evitar la colisión,
los frenos se aplican de forma automática para reducir los daños y, si es

posible, evitar el choque.
Los peatones, detectados
El software detecta a los peatones según su tamaño, movimiento y forma. La
nueva tecnología detectará las personas
cuando pueda reconocer la cabeza y
los hombros.
Control de crucero adaptable
Con esta opción, se combina el tradicional control de crucero con el
sistema de cámaras para ofrecer un
control de crucero capaz de mantener una velocidad adaptable. Así, se
mejora el confort en las conducciones
por autopista y autovías. Si el sistema
detecta un vehículo que circula delante,

hará un pitido y adaptará la velocidad a
ese vehículo, manteniendo la distancia
mínima de seguridad.
Asistencia en congestiones
La tecnología EyeSight permite que,
en atascos, si el vehículo que tenemos
delante se para y estamos usando el
Control de crucero, nuestro coche se
detendrá y reiniciará la marcha una vez
el vehículo de delante lo haga.
Control del acelerador por error
El sistema restringirá la potencia del
motor si determina que se ha pisado el
acelerador más de lo necesario, o por
error, cuando hay un objeto delante de

nuestro coche.
Aviso de salida del carril
Esta función avisa al conductor cuando
el coche está a punto de salirse del
carril. Cuando la velocidad es superior
a los 50 km/h, se avisa al conductor ante
la posibilidad de la salida del carril o si
la conducción es en zig-zag por dentro
del mismo carril.
Almacenamiento
EyeSight registra y almacena datos del
sistema de frenado precolisión, como
una función de caja negra, aunque el
sistema no registra conversaciones ni
otros datos de audio.
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E

l 8 de març tota la societat celebra
el Dia internacional de les dones.
Una celebració que es repeteix any
rere any i que reitera consignes
com ara que cal lluitar per la ‘igualtat entre
homes i dones’, que és necessari trencar ‘el
sostre de vidre’ o que és l’hora de ‘trencar els
rols home-dona’.
Però què succeeix la resta de l’any? Durant
els 364 dies restants que no són el Dia internacional de les dones, aquestes es veuen sotmeses
a una societat patriarcal. Les dones catalanes
tenen un sou un 26% més baix que els dels
homes i es veuen obligades socialment a ferse càrrec de les càrregues familiars: cura de
malalts, gent gran, infants, neteja de la llar...
A canvi, quan es fan grans, la societat
les premia amb una pensió ridícula. Prop
d’1,5 milions de dones cobren una paga de

Carta del Servei Local de Català de Rubí
L’equip del Servei Local de Català de Rubí
ha vist en els mitjans de comunicació locals
que alguns partits polítics, en concret el PP
i Ciutadans, condicionaven l’aprovació dels
pressupostos municipals al fet que l’Ajuntament reduís l’aportació al Consorci per a
la Normalització Lingüística (CPNL). Se
sap que aviat els pressupostos seran tema de
debat en un Ple municipal. Evidentment, no
sabem què passarà, tot i així volem informar
la ciutadania i donar el nostre punt de vista
com a professionals de la llengua.
El pressupost anual de qualsevol Servei
o Oficina de Català de Catalunya es nodreix
de diners que posa l’Ajuntament de cada
municipi i dels que posa la Generalitat de
Catalunya. L’aportació de la Generalitat
és inicialment del 65% de les necessitats
financeres del Consorci. L’aportació dels
ajuntaments cobreix el 35% restant.
Aquests diners es destinen, en més d’un
90%, a pagar els sous del personal i, en segon
terme, al manteniment de les oficines i a les
diferents campanyes i activitats de normalització lingüística. Per tant, el gran capital del
CPNL no són béns materials, som els professionals que hi treballem. Sense nosaltres
no es podrien prestar els serveis a la població.
Cal dir, també, que no és una empresa que
es destaqui pel que ingressa. A part de les
aportacions d’algunes administracions o

EDITORIAL

Els 364 dies restants

jubilació per sota dels 700 euros. En el cas
de les pensions per viudetat, el llindar mínim
que perceben és de 484 euros, un bitllet sense
retorn cap a la pobresa i l’exclusió social.
Evidentment, no tot és qüestió de sous. La
dona està discriminada en àmbits tan variables
i diversos com la cultura, l’esport, la política o
la comunicació, per posar alguns exemples. Les
dones sempre han de fer més i millor per ser
reconegudes, no per res han estat esborrades
dels llibres d’una història que fins ara sempre
han escrit els homes.

Cartes de la ciutadania

més rarament empreses, els únics ingressos
del CPNL venen dels imports de les matrícules que paguen els alumnes. Imports molt
reduïts, atès que CPNL és un servei més de
l’administració pública. A més, hi ha descomptes per diferents situacions personals;
per exemple, una persona que estigui a l’atur
paga per a un curs de 45 hores de primer
nivell 4,82 euros. Amb això ja ens podem fer
una idea que no és amb les matrícules que el
CPNL subsisteix. En aquests moments, en el
cas que es decidís fer una rebaixa important
de l’aportació municipal, no hi ha dubte que
s’hauria de prescindir de part del personal
tècnic de Rubí. Reduir places vol dir prestar
menys serveis. I aquí es fa necessari explicar
què oferim a la població.
Ens podríem preguntar què vol dir fer un
curs de català i de què serveix. En l’aspecte
més humà, per a molts nouvinguts les classes
de català signifiquen el primer contacte que
tenen amb el país, la possibilitat de trobar
un grup humà que els aculli. En un altre
aspecte formal, un curs de català els serveix
per tramitar tota la documentació oficial
que els permet establir-se a Catalunya. Per
a altres col·lectius, tenir una titulació oficial
de llengua els serveix per obtenir un lloc de
treball per al qual s’han estat preparant. I, en
general, els cursos es destinen a tothom qui
vulgui aprofundir en els seus coneixements
de llengua.

El Tuit de la setmana

El paper secundari que la societat ha atorgat al gènere femení durant segles no s’esborra
d’un dia per l’altre. Des de principi d’any, a
l’estat espanyol han estat assassinades 15 dones a mans de les seves parelles o ex-parelles,
una xifra que demostra la brutalitat que hi ha
darrere del masclisme. És una violència que,
com totes, té la seva llavor en els extrems més
quotidians de la vida diària.
La dona, considerada encara per molts
homes, i també dones, un objecte sexual i de
desig, ha d’aguantar durant tota la seva vida

A part de la tasca estricta dels cursos
de català, fem altres feines: corregim textos
tant si són de l’Ajuntament com d’empreses
i particulars per garantir una bona qualitat
lingüística. Amb el programa del Voluntariat
per la llengua ajudem que fora de l’aula les
persones se sentin segures parlant en català.
Fem cursos a mida per a col·lectius amb
necessitats concretes: sessions de llenguatge
d’especialitat i sessions monogràfiques, en
són només dos exemples. Pel que fa a altres activitats públiques, intentem fusionar
llengua i cultura per difondre, dins de les
nostres possibilitats, la literatura, la cultura
i la llengua. Amb l’aportació que fa l’Ajuntament cada any, i que suposa el 0,14% del
pressupost total del consistori, l’any 2016
vam organitzar:
- 31 cursos de 45 hores, amb un total de 520
matrícules, a part de sessions específiques
de llengua i sessions de recursos lingüístics
a Internet.
- El programa del Voluntariat per la llengua
va engegar prop de dues-centes parelles
lingüístiques.
- Es van fer diverses activitats de difusió de la
llengua (Dictat Solidari, El teu Barbarisme
Preferit, la Lectura Popular de Sant Jordi,
presentacions i cloendes d’edicions del Voluntariat per la llengua, la campanya sobre
els jocs en català en el període de Nadal i
Reis...), totes coordinades i consensuades

8 de març

Dani Pernas @dani_pernas
A #Rubicity no només tenim #trànsfuga i #mossèn que atia la
#transfòbia. També cientíﬁcs brillants i guardonats com
@SamuelNanobots #orgull

Segueix-nos a
@DiarideRubi

i també a
Facebook

Visita’ns a
www.diariderubi.com

una pressió social immensa per tenir fills i
casar-se, ha de suportar frases absurdes que
perpetuen models anacrònics i comportaments obertament masclistes. I a més, ha de
fer bona cara.
És el moment de dir prou. La llavor de
la violència masclista i de la discriminació
té la seva arrel aquí, en el llenguatge i en les
petites actituds misògines que cal eliminar
d’una vegada per totes del nostre comportament social. I són les dones, que suposen
més de la meitat de la població, les qui han
d’alçar la veu i plantar-se davant les actituds
‘micromasclistes’. Fins que això no passi, la
llavor del masclisme seguirà impregnada a la
nostra societat, en homes i en dones, perpetuant generació rere generació un model que
fa segles que esclavitza les dones i les relega
de la vida pública.

amb diferents àrees de l’Ajuntament.
- El Servei d’Assessorament va revisar
prop d’un miler de pàgines, la majoria per a
l’Ajuntament, que n’és l’usuari principal.
- Tenim la pàgina de Facebook amb més
seguidors de tots els CNL de Catalunya.
- Òbviament, per tirar-ho tot endavant, cal
una feina de gestió i coordinació i mantenir
els contactes amb els diferents departaments
de l’Ajuntament.
I tot això ho fem amb només set treballadors, set jornades consolidades des de
fa 10 anys, que ara es veuen amenaçades
per negociacions polítiques completament
alienes a la nostra professió i la nostra tasca
del dia a dia. Si l’Ajuntament ens retalla
pressupost, la Generalitat també rebaixarà
l’aportació, cosa que es traduirà amb la pèrdua del lloc de treball d’alguns de nosaltres,
amb la consegüent minva de serveis prestats
a la ciutadania.
Com a treballadors, i conscients que
sempre ens hem mantingut neutrals en la
nostra feina, volem expressar el nostre neguit
i malestar pel fet de ser moneda de canvi
en unes negociacions polítiques que s’estan
duent a terme amb gran desconeixement i
poc respecte vers la nostra professió. Volem
continuar estant al servei de la població de
Rubí i no volem deixar de prestar els serveis
que la ciutadania es mereix.
El personal del SLC de Rubí

Opinió

Divendres, 10 de març de 2017

Violències envers les
dones: abordem la situació

AITOR SÁNCHEZ
Regidor de l’AUP

Arriba el 8 de març. Moment
per parar i mirar enrere: on
som?
Cada assassinat d’una
dona fa visible de manera
crua una realitat socialment
soterrada. Una realitat quotidiana, amagada i assimilada
que constata que vivim en una
societat patriarcal que cada
dia legitima la supeditació de
la dona envers l’home.
És necessari abordar
aquesta realitat incorporant a
la institució una perspectiva
feminista, generant polítiques
i accions proactives i no acontentant-nos amb declaracions,
discursos i pràctiques de contenció. Cal ser conscients que
les violències envers la dona
no esdevenen aïllades i descontextualitzades, sinó que es
generen a partir d’una estructura social que perpetua uns
interessos i lògiques de gènere
concrets. Unes lògiques que
es reprodueixen i transmeten
a través del llenguatge. I és el
llenguatge, la millor eina que
una administració pot tenir
si aspira a revertir segles de
dominació.
L a institució haur ia
d’abordar no la gestió dels
símptomes, sinó l’atac frontal
i decidit a la malaltia. Cal crear xarxa, combatre els silencis
i vetllar per a l’empoderament
efectiu de les dones, per la
creació d’una masculinitat

que no es senti legitimada a
subjugar a la dona. Hem de
dotar als i les joves d’eines,
models i indicadors que els
ajudin a superar les lògiques
establertes.
Calen polítiques actives
però també transversals, creant lògiques institucionals
que vagin un pas més enllà
de l’atenció puntual i d’una
regidoria que sovint actua
aïllada. Cal amarar l’administració de perspectiva feminista, entenent feminisme com
la idea radical que les dones
són persones. Cal desbordar
la lògica de l’atenció reactiva
per assumir com a institució
un rol transformador i apostar per la prevenció basada
en l’aposta ferma i valenta
d’una perspectiva feminista
transversal no subjecta a un
servei concret i delimitat de
l’Ajuntament, sinó treballant
des del llenguatge fins al dis-

XAVIER CORBERA
Portaveu d’ERC
Aquests darrers mesos l’educació ha
ocupat un focus important d’atenció
al nostre país: el mes de desembre,
a Rubí vam organitzar un debat per
debatre com implementar un Pla
Educatiu de Ciutat i com fer front
a la segregació escolar. El dissabte
14 de gener vaig participar a la
primera jornada del debat educatiu
sobre el futur de l’educació a Catalunya, amb el títol Ara és demà.
Justament el 2016 es van complir 30
anys dels Moviments de Renovació
Pedagògica.
Avui el debat de la innovació
educativa gira entorn de l’Escola 21.
El debat sobre la reforma horària
tindrà una repercussió important a
l’escola. A principis d’any el Síndic
de Greuges de Catalunya es va
reunir amb la comunitat educativa
per fer front a la segregació escolar.

seny urbà de la ciutat.
A l’AUP reclamem que la
institució faci aquesta aposta
ferma i decidida, concretantla en forma de Centre d’Empoderament de les Dones
(moció aprovada el novembre
del 2015 i no executada per
part de l’equip de govern) o
en forma de protocol contra
agressions sexistes a les festes
(moció aprovada el juliol del
2016 i no executada per part
de l’equip de govern). Volem
una perspectiva feminista més
enllà de merescuts homenatges com el que vam proposar
a la regidoria de Polítiques
d’Igualtat per a les dones del
tèxtil de Rubí. Dones que
durant massa anys van ser
víctimes del silenci, dones
que van construir des del seu
treball, formal i informal, des
d’una doble explotació de
classe i gènere, la ciutat que
som ara.

Respectar i no demonitzar
ANA M. MARTÍNEZ
Alcaldessa de Rubí
Sempre he cregut que el
compromís polític és un compromís incompatible amb
veritats absolutes, dogmes i
supremacies. I, en conseqüència, sempre m’he allunyat
d’actituds grandiloqüents i,
especialment, de qualsevol
temptació de mancar al respecte a un adversari polític.
Si no ho he aconseguit en
totes les ocasions, vagin per
endavant les meves disculpes, com a socialista i com a
alcaldessa.
Evidentment, el senyor
Aitor Sánchez no comparteix
aquestes idees. El seu article
‘Vendre l’ànima al dimoni’
és un exemple arrodonit de
com es pot barrejar en unes
poques línies la supèrbia, la
condescendència i el desdeny
envers l’altre.
L’estil i el to de l’article
és més propi d’un assessor de Donald Trump que
del seu signant: una de les
persones més esquerranes i
més intel•ligents del Vallès
Occidental.
Però la realitat, com sempre, és molt més senzilla i
requereix més fets que interpretacions.
Els socialistes de Rubí
hem hagut d’acceptar amb
respecte i esportivitat que
una part de la representació
política de l’esquerra de la
ciutat hagi apostat per desgastar un govern municipal
progressista.

Vam intentar fins al final
arribar a un acord pensant
que l’estabilitat d’un govern
progressista a la ciutat era
un objectiu compartit. Ens
vam equivocar i vam comprovar que per a alguns eren
més importants els objectius
de partit que els reptes de
Rubí.
Indalecio Prieto, referent
socialista i republicà que va
morir a l’exili mexicà l’any
1962, va afirmar que “el bon
socialista té flexibilitat mental
i espiritual per adaptar-se
a les imposicions de la realitat, sempre a favor dels
treballadors i del seu país,
sense claudicar per això dels
principis socialistes.”
Els socialistes de Rubí
hem hagut d’adaptar-nos a
una imposició de la realitat
que, tant de bo, no s’hagués
produït: el fet que l’esquerra
que havia perdut les eleccions
municipals volgués deixar
fora del govern de la ciutat
a l’esquerra que les havia

Rubí, el futur passa per les aules
Tot això mentre el país està entrant
en un nou entorn polític i social,
que ens ha de permetre debatre el
sistema educatiu sense cadenes i
amb la llibertat d’una república a
l’horitzó.
Per tant, estem vivint un moment crucial si parlem en termes
d’educació. Una cruïlla on escollirem com fem aquesta transició a
la realitat actual i a les necessitats
futures. Estem trencant esquemes, estem davant d’un canvi de
paradigma i el món educatiu n’és
conscient.
Les cases però, cal construirles amb uns bons fonaments. En
educació el canvi exigeix donar
prioritat a la igualtat i l’equitat
i evitar la segregació escolar, no
separar, ni crear diferents centres
destinats a col·lectius diferents, amb
importants variacions d’oferta i de
qualitat entre ells.
Aquí és on entren en joc tots els
agents educatius, on els municipis i
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els seus habitants tenim a les nostres
mans disposar d’una oferta de qualitat i per a tothom, sense distinció
de gènere, origen o classe social. El
reflex de les nostres aules serà el
reflex de la ciutat de Rubí d’aquí
deu, quinze o vint anys. Segons
l’informe del Síndic de Greuges,
Rubí ocupa la posició número 21
de la llista dels 50 municipis de més
de 10.000 habitant amb pitjor índex
de segregació escolar. En els darrers
anys hem passat del 30% a gairebé
el 47%. Cal treballar intensament
des de l’àmbit local per millorar
aquestes estadístiques.
Seguim insistint, doncs, en
dos aspectes fonamentals i que
tenen una incidència immediata
i important per donar resposta al
repte que s’enfronta Rubí. Només
un model de zonificació propi (així
ho proposa l’informe del Síndic de
Greuges) i una Oficina Municipal
d’Escolarització (OME) que gestioni el procés d’escolarització, ens

permetran avançar en equitat des de
les competències en l’àmbit local.
Les premisses a seguir són poder mantenir la llibertat d’elecció
de centre, donant a les famílies
l’oportunitat d’escollir entre un
grup d’escoles del Servei Públic
d’Educació. Treballar la zonificació
de manera quirúrgica, a través de
l’anàlisi i l’estudi de de les diferents
famílies que tenim a Rubí, on viuen,
quina formació, quines expectatives,
quin referent cultural tenen. I així
orientar-los per assolir l’equilibri.
Urgeix que les famílies amb més
formació es barregin amb les que
en tenen menys, que les famílies de
diferent procedència, les d’aquí i les
d’allà, puguin compartir vivències.
Tendim a ajuntar-nos amb el nostre
cercle de confort, tant per l’origen
com pel nivell sociocultural i això
fa de l’etapa escolar una experiència
menys enriquidora.
Cal que el Govern local es
cregui que l’OME ha de tenir un

guanyades.
Hem hagut d’adaptarnos a aquesta imposició de la
realitat per mantenir un programa de govern –el que havia tingut el suport majoritari
dels ciutadans i ciutadanes de
Rubí– que té com a primer
objectiu la lluita contra l’exclusió i les desigualtats socials
a la nostra ciutat.
Ens hem adaptat a aquesta realitat a favor de les famílies treballadores i a favor
de Rubí. Ho hem fet des del
convenciment que treballar
pel progrés de la nostra ciutat
és la millor manera de treballar pel progrés de tots els
nostres veïns i veïnes.
Durant els propers anys
esmerçarem les millors de
les nostres energies en aquest
compromís. Tindrem encerts
i, segurament, també ens
equivocarem. El que no farem
és perdre el temps pensant en
dimonis. I, encara menys, en
adversaris polítics convertits
en dimonis.

paper cabdal en tot això, a Osona,
l’Hospitalet o Sant Cugat tenim
dos exemples d’una feina llarga, de
guanyar-se la confiança primer dels
centres i després de les famílies. Cal
tenir una visió global de la nostra
ciutat, una estratègia clara i una
gestió decidida de les competències
locals.
Els canvis sempre són difícils i
les pors són comprensibles, però el
risc de fractura social el tenim massa
a prop. Els nostres fills no viuran en
una bombolla, viuran ben barrejats i
qui no vulgui o no estigui preparat
per fer-ho ho passarà malament.
A Rubí no podem tenir centres
de primera i de segona, centres molt
engrescadors i d’altres amb problemàtiques ingestionables. Hem
d’aconseguir que qualsevol pare o
mare pugui tenir la certesa que els
seus fills tindran les mateixes oportunitats sigui quin sigui el centre
que escullin. El canvi de paradigma
també va d’això.
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El carrer de la Creu

JORDI VILALTA
GCMR-CER

Carrer de la Creu, 1919. / GCMR-CER

Molta gent passa habitualment per aquest carrer, popularment també anomenat
“carrer de les Escales”, si des
de la zona de la plaça de Catalunya (“del Casino”) vol anar a
la plana de Can Bertran. Però
quina és la seva història?
Antigament aquest carrer
es deia “baixada de la Creu”.
Posteriorment es va anome-

DISSABTE
11 DE MARÇ

nar carrer de Villacampa, per
passar en època franquista
a ser el carrer de Martínez
Anido. Actualment, des de
la democràcia, torna a ser el
carrer de la Creu.
I és que el seu nom li ve
perquè hi havia una creu de
terme, la creu del Padró, que
assenyalava, igual que totes
les d’aquesta mena, l’entrada a Rubí. Estava situada a
l’actual cruïlla dels carrers de
Xile i Nou, on comencen les

escales, davant de la desapareguda masia de can Serra
del Padró (Can Bertran). A
més d’indicar el començament del poble, assenyalava
la cruïlla de diversos camins
de Sagraments (que eren per
anar a administrar els auxilis
espirituals, per a la conducció
de difunts als enterraments o
bé per les antigues processons
rurals fins a masies habitades).
Un dels camins que sortia de
la creu anava cap a ca n’Oriol
i can Tiraïres i precisament
és l’actual carrer de la Plana
de Can Bertran. Finalment,
la creu fou retirada el 1881 i
traslladada a la Serreta on el
1936 seria destruïda. El fet
és que Rubí ja començava a
expandir-se cap a l’est i ja no
tenia sentit l’existència de la
creu com a senyal d’entrada
a la població. També es va fer
un passatge al mig del carrer
per poder accedir a les noves
cases que es van fer a la Plana
de Can Bertran.
Les escales del carrer es
van fer per salvar el desnivell
entre l’alçada del carrer Fondo
(actual passeig de Francesc
Macià) i la zona de la plana de
Can Bertran. Al capdamunt
de les escales, ja a principis
del segle passat, Climent Riba
i el senyor Gaju van fer bastir
les seves torres modernistes,
una al davant de l’altra un cop
l’antiga masia va desaparèixer.

Es va transformar en el barri
residencial de Rubí.
Al carrer hi confluïa l’actual carrer de Sabadell en
direcció al barri de la Sagrera
(entorn de l’església de Sant
Pere). A la cantonada entre
el carrer de la Creu i el de
Sant Pere hi havia una bassa
on arribava aigua del rec del
Clausell; pertanyia a la casa
de la família Buxaus.
Al carrer de la creu hi
hagué, al llarg de la seva història, diversos establiments i
negocis. Una part de la família
Vallhonrat, el 1625, va anar
a viure a la que seria la casa
Vallhonrat i es va dedicar a
la fusteria (ara hi trobem el
Museu Etnogfràfic Vallhonrat) abans que els seus descendents es dediquessin al negoci
immobiliari. De fet, al núm.
6 del carrer, abans de 1956,
hi havia l’antiga oficina de les
finques Vallhonrat. També
cal dir que des de 1820 estava
actiu el ja desaparegut forn de
cal Lleonart, la primera fleca
de Rubí (com anècdota hem
de dir que l’any 1922 va fer
una coca de Sant Antoni de
cinc metres de llarg). Finalment, direm que al carrer de
la Creu, a principis dels 60 hi
havia un precari ambulatori,
un local petit i mal ventilat.
Actualment es poden trobar
diversos establiments comercials de tota mena.

RUBÍ
2017

El dissabte 11 de març
durant matí i tarda
a les botigues
del centre

Carrer de la Creu, mitjan segle XX. / Salvador Casanovas
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Disfruta de una estancia en el Hotel Eden Roc
en fin de semana de la mano de Chispa de Luz
El próximo 13 y 14 de mayo será para
todos los que quieran disfrutar de
una estancia muy agradable en este
hotel paradisíaco, en conjunto con las
actividades que vamos a realizar, en un
entorno de total paz y tranquilidad.
Disfrutaremos de las siguientes
actividades:
Relajación para que estén más abiertos a todos los demás tratamientos.
Hipnosis terapéutica para tomar
conciencia de una nueva visión positiva
de la vida.
Coaching para replantear los aspectos que quieras cambiar.
Astrología a través de tu carta natal
poder encontrar respuestas.
Bioneuroemoción para llegar a la
raíz del problema personal y transmutarlo para cambiar tu vida.
Con toda la seguridad después de
este fin de semana encontrarás sentido
diferente en vuestra vida personal.
Beatriz Lima
Chispa de Luz
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L’atur con�nua amb la tendència
a la baixa dels darrers mesos
El grup d’aturats més nombrós són les dones que
tenen entre 40 i 54 anys i que suposen el 20% del total
REDACCIÓ

Per cinquè mes consecu�u, l’atur a Rubí
con�nua a la baixa i tanca el febrer amb
5.394 aturats, el millor mes de febrer
des del 2008, segons les dades del Servei
d’Ocupació de Catalunya. Al febrer, la
dada de persones que busquen ocupació
a la ciutat ha caigut en 53 persones, el
que suposa una davallada interanual de
847 aturats.
Pel que fa a les persones més afectades per l’atur, aquestes són les dones
(56%) i especialment aquelles que tenen

Atur per edat

de grans ciutats registren un atur a la
baixa, amb l’excepció de Sabadell, que
augmenta el nombre d’aturats. Al Vallès
Occidental l’atur ha caigut en 263 persones, el que suposa que actualment hi ha
57.429 persones que busquen feina i no
en troben.
Pel que fa a Catalunya, el nombre
d’aturats és de 452.342 (-0,3%), amb un
nombre total d’aﬁliats a la Seguretat Social
de 3.180.957 persones. A l’estat espanyol,
l’atur també ha baixat, ﬁns als 3.750.876
parats (-0,2%). El nombre d’aﬁliats a la
Seguretat Social és ara de 17.748.255.

Atur per sector
Agricultura
1%

<25
6%
>54
30%

entre 40 i 54 anys, que representen el 20%
total de l’atur. En homes el percentatge
respecte a la mateixa franja d’edat signiﬁca el 17% i en total representen el 44%
de les persones aturades.
En relació amb els sectors d’ocupació,
aquells que tenen més atur són els qui
treballen en els serveis (64%), seguits de
lluny per la indústria (18%), la construcció
(10%) i l’agricultura (1%). Les persones que
no tenien ocupació anterior i que busquen
feina suposen el 7% restant.
La davallada de l’atur a Rubí no és un
fet aïllat a la comarca, ja que la majoria

Sense ocupació
7%
25-39
26%

Atur per sexe

Indústria
18%

Construcció
10%

Homes
44%
Dones
56%

40-54
38%

Serveis
64%

El uso del domicilio
familiar en el divorcio
¿Qué ocurre con el domicilio familiar cuando
un matrimonio decide
divorciarse? Las opciones
son variadas: dependiendo de si la titularidad es
compartida o no, venta a
terceros y reparto de beneﬁcios, venta de la parte
de uno al otro… o uso del
domicilio para uno de los
cónyuges.
La ley en Cataluña
prevé que si hay hijos
menores, el uso del domicilio se atribuye a quien
ostente la guarda de los
hijos.
Si no hay hijos o los
hijos son mayores de
edad, entonces el uso es
para el miembro de la
pareja más necesitado.
Pese al miedo que se
suele expresar sobre si
la salida del domicilio
supone una pérdida de
derechos, no tiene nada
que ver para la atribución

del uso quién salga primero del domicilio familiar,
sino cuál es la situación
económica y las circunstancias personales en cada
caso.
Es importante señalar
que la atribución del uso
de la vivienda familiar a
uno de los cónyuges tiene

un valor económico que
debe contabilizarse a la
hora de establecer tanto
la pensión de alimentos
como la prestación compensatoria.
Edurne Zunzunegui Lasa
Abogada de Familia
Sant Cugat del Vallès
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BB Energetic Group aconsegueix el suport
ﬁnancer de la plataforma Up! Catalonia
L’empresa rubinenca, creada per dos joves emprenedors, ha dissenyat
tres productes que permeten carregar mòbils amb energia solar
LARA LÓPEZ

Després d’un any i mig de recorregut, els rubinencs Sergi
Ballester i Gemma Masferrer
han fet realitat el seu somni:
dedicar-se plenament a l’empresa que van crear tots dos,
BB Energetic Group. L’empresa, creada i gestionada pels
dos joves, ha dissenyat tres
productes que permeten
carregar dispositius mòbils
a través de l’energia solar.
El seu objectiu és millorar la
qualitat de vida de les persones a través de la tecnologia
i les energies renovables, i al
febrer van oﬁcialitzar la seva
col·laboració amb la plataforma Up! Catalonia, que dóna
suport a empreses tecnològiques de nova creació. La iniciativa empresarial ha invertit
20.000 euros en l’impuls de
BB Energetic Group, alhora
que oferirà al seu equip un
servei d’assessorament i ‘coaching’ tant empresarial com
emocional.
Carregadors solars
Els tres productes desenvolupats per l’empresa són:
SunBas Kit, un kit solar que
s’adapta a cadires i gandules
per carregar la bateria de dispositius mòbils en qualsevol
entorn; NewGe, una torreta
solar amb dues sortides USB
útil per carregar mòbils i que
també compta amb dues
taules on dipositar objectes;

Sergi Ballester, de BB Energetic Group. / L. López

i el J0SP3R, una petita pinça
que actua com a placa solar
individual i portàtil.
Segons el Director Executiu de BB Energetic Group,
Sergi Ballester, cada producte
està enfocat a un client diferent. “El kit solar és ideal per
a hotels, piscines i platges;
la torreta està pensada per
espais públics com biblioteques, i també clubs de golf o
de tennis; i la placa solar està
pensada per hotels i creuers,
ja que evita la necessitat de
desplaçar-se per anar a buscar el carregador dels mòbils
o tauletes”, explica Ballester.
Després d’aplicar amb
èxit la prova pilot de la seva
gandula solar amb l’Ajuntament de Barcelona a la plaça

de les Glòries, l’empresa
rubinenca està en fase de
negociació amb dues importants cadenes hoteleres
de nivell mundial. D’altra
banda, amb el ﬁnançament
d’Up! Catalonia han iniciat
una ronda de contactes amb
ajuntaments, clubs esportius,
institucions públiques i parcs
d’atraccions per tal d’arribar
a acords de venda. “D’aquí
a sis mesos esperem estar
dins del sector dels creuers,
que per nosaltres és el més
dur”. De moment, ja han
treballat amb clients importants com l’Hotel Majestic de
Barcelona.
Ampliar plantilla
BB Energetic Group vol ampli-

ar el seu equip amb nous empleats i, amb aquest propòsit,
han contactat amb el Servei
d’Ocupació de l’Ajuntament
per a la recerca de perﬁls de
tècnics electrònics i fusters
per a l’optimització dels seus
productes. Sergi Ballester
afirma que cerquen a persones en situació d’atur de
llarga durada, especialment
els majors de 45 anys. Els
interessats en aquesta oferta
poden enviar els seus currículums a info@bbenergeticgroup.com. Pròximament,
l’empresa s’instal·larà a una
nau de Cova Solera.
El CEO de la companyia es
mostra “molt content” amb
l’ajuda del seu inversor, però
aclareix que amb aquest impuls pretenen multiplicar les
seves vendes i consolidar un
sistema d’autoﬁnançament.
Segons explica Ballester, volen oferir els seus productes
amb entrega sota comanda,
a través d’una producció ‘just
in time’.
Els dos joves impulsors de
BB Energetic Group, Gemma
Masferrer i Sergi Ballester,
van començar finançant el
projecte amb els seus estalvis, a més de combinar
més de 3 feines diferents al
llarg d’un any per cobrir les
despeses i tirar endavant.
“Ara ha arribat el moment
de deixar-ho tot per dedicarse al 100% en el projecte”
explica Ballester.

L’Ajuntament vol millorar la inserció
laboral a través del projecte Rubí Forma
L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, acompanyada pel regidor d’Orientació,
Formació i Inserció Laboral,
Sergi García, va presentar el
dijous de la setmana passada
la imatge del projecte Rubí
Forma, una iniciativa que
pretén millorar la inserció
laboral dels rubinencs. “El
Rubí Forma es convertirà en
referent de la formació pel
treball pels joves, els aturats, les persones en actiu
que vulguin millorar la seva
qualificació professional i
pels empresaris que vulguin
formar les seves plantilles o
buscar personal preparat”, va
explicar l’alcaldessa, durant la
presentació, que va tenir lloc
al Rubí+D.
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L’alcaldessa, durant la presentació de Rubí Forma. / Localpres

La primera edil també
va assenyalar que la situació
econòmica està millorant
a la ciutat i considera que
el consistori ha d’ajudar les
persones a reintegrar-se al
mercat laboral: “Hem de tre-

ballar per dotar les persones
sense feina de les eines que
necessitin perquè tornin al
mercat de treball”.
Segons va explicar Martínez, Rubí Forma és un canvi
de ﬁlosoﬁa respecte a l’Oﬁ-

cina de Serveis a l’Empresa
(OSE) i té la intenció de detectar les necessitats reals de
formació dels treballadors i
donar-los una resposta personalitzada i eﬁcaç per reduir
el nombre d’aturats de baixa
qualiﬁcació que hi ha a Rubí.
Sergi García va explicar que
actualment el servei està fent
“un treball conjunt amb l’empresariat local per planiﬁcar
amb la Generalitat itineraris
de Formació Professional que
s’adeqüin a les necessitats de
les empreses”.
La primera acció que es
durà a terme sota el projecte
Rubí Forma és la tercera
Jornada sobre Formació Professional, que tindrà lloc el 30
de març. / DdR

L’Ajuntament demana
col·laboració als bancs pel
retorn de les clàusules sòl
L’Ajuntament de Rubí, a través d’una carta dirigida a les
entitats ﬁnanceres, sol·licita
als bancs que posin totes les
facilitats necessàries perquè
els rubinencs puguin reclamar la devolució de les clàusules terra: “Els demanem
la màxima col·laboració en
el procés de devolució per
tal que la ciutadania pugui
exercir els seus drets amb
totes les garanties”, va explicar la regidora de Serveis a
les Persones, Marta García,
just abans d’assistir a una
conferència sobre aquesta
qüestió.
El Col·legi d’Advocats de
Terrassa va oferir una conferència el dilluns al vespre al
Rubí+D per informar sobre

quins són els passos que cal
seguir per reclamar l’import
de les clàusules sòl. “Recomanem acudir al banc i fer la
reclamació i, si en un termini
de 3 mesos no hi ha resposta
o aquesta no és satisfactòria, aleshores emprendre la
via judicial”, aﬁrma Dolors
Teulé, de l’òrgan col·legiat.
L’advocada també recomana
que el càlcul sobre l’import
a retornar el faci un “pèrit
economista”.
També va estar present
a la xerrada el vicedegà del
Col·legi, Jaume Sales, qui
considera que les mesures
implantades pel govern en
relació a la llei hipotecària
“arriben tard i són insuﬁcients”. / M.C.

El Rubí+D va acollir una xerrada sobre les clàusules sòl. / M.C.

Jaume Clarós Gili
El Jaume del Celler, un pagès de Rubí

Reposà en la pau del Senyor
el dia 24 de febrer, als 89 anys.
Els qui l’hem estimat en vida no
l’oblidarem després de la mort.
La seva filla, Elisenda Clarós
Casanova
Fill polític, Jesper Jaconbsen
Netes, Ana i Astrid Jaconbsen Clarós
Hover Arhus, Dinamarca
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PIS EN ZONA MERCAT MUNICIPAL
Perfecte estat, 4 hab., saló-menjador ampli amb
sortida a balcó. Cuina amb safareig. Bany i lavabo.
Preu: 138.000€ Ref.: 686-1006

DÚPLEX SEMI-NOU AV. ESTATUT
Magnífic dúplex de 4 hab. Cuina independent. 3
banys. Ampli saló-menjador. Balcó i terrassa amb
barbacoa. Inclou pàrquing.
Preu: 180.000€ Ref.: 686-1003

CASA EN CENTRE
Casa cantonera de 208m². Saló-menjador de 25m² i
sortida a terrassa. 4 hab. Cuina office. Bany i lavabo.
Garatge i traster.
Preu: 227.000€ Ref.: 679-1754

PIS SEMI-NOU 80M²
Hab. principal amb sortida a balcó amb precioses
vistes. Bany i lavabo. Cuina independent amb sortida a
safareig. A només 10 minuts caminant del centre.
Preu: 155.000€ Ref.: 686-1004

CASA ADOSADA CAN ROSÉS
190m² en perfecte estat. Jardí amb barbacoa de 60m².
4 hab. (1 suite, 2 dobles i 1 individual). Cuina office.
Terrassa 30m². Pàrquing i traster.
Preu: 270.000€ Ref.: 679-1652

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

C/ANGEL GUIMERÀ
CTRA. SANT CUGAT
Preciós àtic dúplex situat
a l’entrada de Rubí i a
5 min. de St Cugat. Molt
lluminós i amb sortida a
balcó, 4 Hab. + estudi
24m2. Aprofita aquesta
oportunitat i visita’l.
Preu: 239.000€

RUBÍ

PARCELA LA PERLA
560m2, vallado, con
piscina, edificación no
declarada.
Precio: 115.000€

C/LOURDES/BASSES
Dúplex nou de 3 hab.
situat a una bona zona
d’activitat comercial i ben
comunicada. Un primer pis
amb saló-menjador, cuina,
bany i dues habitacions,
i al segon una habitació
amb bany i terrassa
solàrium. 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€
C/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
3 hab. Una suite, un bany,
saló-menjador amb sortida
a balcó i cuina americana.
Es ven MOBLAT i amb
plaça de pàrquing.
Preu: 150.000 €

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

CAN FATJÓ
3 hab dob, salón 16m2, 2 balcones, cocina 8m ref,
baño 4p ref, alum, emb y parquet, gas, calef, ext, sol
TD, buen estado.
Precio: 79.000€

PISO PROGRESO
85m, 3 hab, salón 21m2, balcón, baño y cocina
reform, lavad, alum, roble, gres, soleado, para vivir.
Precio: 116.000€

DÚPLEX CA N’ALZAMORA
3 hab + estudio, salón 24m2, balcón, trza 20m2,
cocina ext, 2 baños, gas, calef, a ac, párking, jardín
común, 1.999, sol, para vivir.
Precio: 227.500€

CASA CENTRO
4 hab, 2 baños, salón 24m2 a trza 40m, cocina,
terraza 16m2, calef, a ac, parquet, ext, sol TD.
Reformada 7 años.
Precio: 253.900€

C/ Sant Cugat, 40 local 08191 - RUBÍ
T. 93 588 17 33 / 637 519 807
www.totfinques.es
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VOLS UN PIS, UNA CASA, UN TERRENY...?
DEIXA DE BUSCAR, TOT EL QUE NECESSITES, A UN COP D’ULL
Documentación
para reclamar
los gastos de
la hipoteca: los
papeles que
necesitas
Los gastos que se pueden
reclamar son los correspondientes a:
– La gestoría, siempre
y cuando la impusiera el
banco.
– El notario. Antes de
llegar al registro, la escritura de la hipoteca, como de
la vivienda, se firma ante
notario.
– El Registro de la Propiedad, donde se registra la
hipoteca.
– El Impuesto de Actos
Jurídicos Documentados
(AJD).
– Tasación de la vivienda.
Estos gastos varían según
la Comunidad Autónoma, la
entidad bancaria y el año de
constitución de la hipoteca.
¿Qué papeles hay que
presentar?
Para poder reclamar
los gastos de formalización
de hipoteca, los interesados en recuperar su dinero
necesitan la siguiente documentación:
– Copia de la escritura
del préstamo hipotecario que
debió facilitarles el banco
cuando tramitó la inscripción
de la escritura. En caso de
no disponer de ella, podrán
dirigirse a la notaria donde
firmaron el préstamo hipotecario y solicitar una copia.
– Facturas de notaría,
registro, gestoría. La gestoría
o la entidad bancaria entrega estas facturas una vez
han tramitado el préstamo
hipotecario. En caso de no
disponer de las facturas,
podrán dirigirse a la gestoría
que tramitó el préstamo y
pedir copia de todas las
facturas. Si la gestoría no
ha guardado copia de todos
los documentos, entonces
deberán pedirlos de manera
individual a la notaria, al
registro y a la gestoría.
– Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (Modelo 600 o 601). Podrán
dirigirse a la gestoría que
tramitó el préstamo. En caso
de que la gestoría no tenga
copia deberán dirigirse a
la oficina liquidadora de la
comunidad autónoma.

Planta baixa de dues
habitacions, menjador,
cuina i bany. Amb un petit
pati d’ús exclusiu. Reformat
i amb calefacció. Amb
tot tipus de serveis a peu
de carrer i a només cinc
minuts caminant del centre
de Rubí. Finançament 100% quota des de 340,98€!!
Preu 98.800€ Ref.: DV1445
Preciosa casa adossada de
150m2, quatre habitacions,
menjador, cuina independent
i dos banys. Golfes. Garatge
particular. Balcó a exterior i
pati de 20m2. Tot en perfecte
estat de conservació.
Preu: 215.000 € Ref.: DV1664
Preciosa casa amb pati de
150m2 a peu de menjador
amb barbacoa d’obra. 4
habitacions (dos dobles,
dos individuals), menjador
amb sortida a pati, gran
cuina independent amb
safareig, dos banys
complets i garatge privat. Apta per a tot tipus de
famílies, veniu a veure-la, us encantarà!!!!
Preu: 280.000€ Ref.: DV1786
Preciosa torre aillada,
completament reformada,
amb tres habitacions,
menjador, cuina i bany
en una planta y dues
habitacions i un bany a
la primera planta. Amb
garatge. Preparat per
entrar a viure. Si vols viure amb totes les comoditats...
aquesta és la teva casa. Vine a veure-la, t’encantarà!!!
Preu: 270.000€ Ref.: DV1132
Edifici d’oficines en lloguer. Actualment disposem de
tres oficines lliures, dues d’elles diàfanes i una altra
amb divisions, totes amb lavabo i molta llum natural.
Edifici amb ascensor i garatge en la mateixa finca.
Lloguer: 300€/mes Ref.: D4888

PIS REFORMAT
Zona 25 de Setembre
Sup. 97m2, 3 hab.
Àmplia cuina, balcó.
Preu: 85.000€

PIS BON ESTAT
Zona Ctra. Sabadell
Sup. 83m2, 3 hab.
Àmplia cuina, Balcó
Sense ascensor (4º).
Preu: 80.000€

BAIX AMB DOS PATIS
Zona Sant Jordi Parc
Sup. 65m2, 3 hab.
Pàrking i traster.
Preu: 165.000€

PIS DE 6 HABITACIONS
Zona Progres-Centre
Sup.160m2, 6 hab.
4 Balcons, d’origen.
Preu: 250.000€

Local de 78m2 distribuïts
en zona de tenda i
magatzem. Amb vidriera
al carrer, lavabo i en
bon estat, antiga oficina
bancària. Molt ben situat.
Preu: 131.100€ Ref.: DL1633
Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59
www.inmoeuropeas.com

DÚPLEX SITUADO EN ZONA MERCADO
Precioso piso de Sup. 111m2. Planta Baja: Cocina
recientemente reformada, aseo y amplio salón comedor
con salida a balcón. La parte superior se compone de
2 hab. dobles con vestidor, baño completo y terraza/
solárium. VENTA: 165.000€. Ref. 11063/D

CASA TODO EN PLANTA CON AMPLIO TERRENO
Aislada situada en zona Can Serrafosá. Terreno de
539m2 y 63m2 útiles de vivienda. 3 Hab. dobles.
Cocina independiente. Jardín y terraza con barbacoa.
Porche y piscina. VENTA: 210.000€. Ref. 11079/D

LUJOSO PISO DE 4 HAB. EN CAN ROSÉS
Tienes la ocasión de disfrutar de un lujoso piso de
148m2con 4 habitaciones (suite,doble y 2 individuales).
2 baños con cabina de hidromasaje. Acabados de alta
calidad, ascensor y parking para coche grande. Con
jardín comunitario y terraza de 50m2. No dejes pasar
esta oportunidad excepcional a un precio increíble.
VENTA: 230.648€. Ref. 11038/D

CASA IDEAL PARA DOS FAMÍLIAS CON JARDÍN
Situada en la zona de Can Rosés. Dos casas con entradas
independientes. Parcela de 400m2. Sup. 96m2 cada una,
3 hab. más estudio cada casa. Grandes terrazas. Jardín
con barbacoa. VENTA: 300.000€. Ref. 11092/D

PISOS DE OBRA NUEVA EN EL CENTRO DE RUBÍ

ACE Inmobiliaria
C/ Monturiol, nº5
T. 93 763 84 01

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

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

MARÇ 2017

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

FARMÀCIES OBERTES
TOTS ELS DIES DE L’ANY

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

Farmàcia Kronos: obert de 9 a 22 tots els dies de l’any
Farmàcia Xapellí: obert de 9 a 21 tots els dies de l’any

Últimos avances contra el

DOLOR

Plasma rico en Plaquetas
PRP
Ozono
Bioestimulación

La medicina regenerativa o el
poder curativo de las células
En el centro CEMU apuestan
por los tratamientos con
plasma del propio paciente:
esperanzadores resultados
en problemas contra el
dolor en las articulaciones
y para frenar las intervenciones de prótesis.
La investigación biomédica ha permitido desarrollar nuevas técnicas para
tratar enfermedades degenerativas, inflamatorias e
infecciosas. En el caso del
CEMU, su estudio y aplicación en terapias contra
la artrosis y la artritis nos
conﬁrman la evidencia del
gran potencial de la medicina regenerativa y el amplio
abanico de posibilidades
para su aplicación.
Desde hace más de 7
años, CEMU está tratando
con notable éxito los problemas osteoarticulares (en
rodillas, manos, hombros,
caderas, etc.) y las lesiones
de tejidos blandos (músculos, tendón y ligamento)
aplicando tratamientos de
medicina eegenerativa, que
aprovecha las propiedades
de las células progenitoras
del propio paciente para
regenerar la zona afectada.
El objetivo consiste en
frenar el deterioro y la de-

generación del cartílago,
mejorar la movilidad de
la articulación para poder
fortalecer y toniﬁcar la musculatura periarticular. Una
vez hecho el tratamiento, el
seguimiento clínico a que se
someten los pacientes ponen en evidencia de manera
objetiva la mejora real de las
articulaciones tratadas.
En CEMU se llevan a
cabo estudios muy esperanzadores en el campo de la
medicina regenerativa y sus
aplicaciones, técnicas que
están logrando éxitos sin
precedentes para la regeneración de los tejidos y la
posibilidad de evitar los tratamientos quirúrgicos más
agresivos. Su alta capacidad
antiinﬂamatoria y regenerativa facilitan la
mejora rápida
de la calidad
de vida de los
pacientes.
Es importante que se
detecte lo antes
posible, porque
el tratamiento
es ‘regenerador’ y, por tanto, como menos deteriora-

do esté el tejido a tratar,
más segura, fácil y rápida
será la reparación.
Los resultados obtenidos
hasta el momento son muy
alentadores, ya que una
vez aplicado los beneﬁcios
persisten en el tiempo.
Las lesiones que con más
frecuencia se han tratado
son las que afectan a brazos
y piernas (rodillas, codos,
manos, espalda, hombros,
pie…). Son frecuentes las
lesiones del cartílago que
recubre la rótula y forma la
llamada articulación femoro-patelar (rótula y fémur).
Los síntomas no siempre se
aprecian y quizás se manifiestan cuando ya está la
lesión en fases avanzadas.
Por este motivo es fundamental el diagnóstico y el
tratamiento a los primeros
síntomas, ya que con el
tiempo puede degenerar
progresivamente a artrosis,
deteriorando la calidad del
cartílago y finalmente de
toda la articulación, limitando la calidad de vida
(movilidad, deportes, subir
escaleras ...).
CEMU
Centro Médico Utset

Dolores articulares
Artritis
Artrosis
Condromalacia
Hernias discales
Fibromialgia

info@cemu.cat
www.cemu.cat
Pl. Comte Guifré, núm. 1
local 3 (Vapor Gran)
08221 TERRASSA

Lumbago
Ciática

Tel. 937 885 395
Mòb. 663 177 417

SALUT I BELLESA

Divendres, 10 de març de 2017

El teu nen interior

“Això va passar fa molt
temps”, “no penso gairebé en això”, “era un nen”
... L’última de les excuses
és la que més impacta en
sentir-la.
Que fossis un nen no
justiﬁca que el que va passar fos millor del que va ser
o menys dolent.
Els nens senten igual
que els adults i a més tenen
menys recursos per poder
digerir la informació, els
esdeveniments.
Per això el que ens passa
a la infància és tan potent
que sovint s’encapsula en la
nostra ment i és vívid com si
hagués succeït ahir.
A molts adults els sorprèn que alguna cosa que va
passar fa molt de temps els
pugui seguir emocionant.
Les experiències en la
nostra vida compten des
del primer minut que arribem al món. Imagina que
cada experiència és un petit
maó que va construint qui
som. Alguns són maons més
grans que altres.
Per tant, tot el que ens
ha passat col·labora a con-

formar qui som i la idea que
ens hem fet de com són les
coses.
Si ens han pegat, pensarem que pegar és normal
i en realitat no ho és. Justiﬁcar certes accions en la
infància pot suposar una
ferida que no s’ha curat i
que segueix fent mal a l’edat
adulta.
És norma general que
ens convencin que madurar
és deixar enrere una sèrie
de coses: dibuixar, imaginar
històries, somiar despert,
riure obertament, jugar, fer
experiments i sobretot ser

espontani. Però ens oblidem que aquest és el camí
pel qual aprenem.
Si ens tornem adults
‘molt seriosos’ acabem limitant les nostres opcions
perquè no hem alimentat la
nostra creativitat com fem
de nens. Ens anem omplint
de pors.
Sovint hem deixat molt
enrere a aquest ‘nen interior’.
Podem tenir la sensació
de manca de sentit que
ens porta a la insatisfacció
vital. Per això, és important
no oblidar-nos de mantenir

una línia directa amb els
nostres sentiments i desitjos amb què ens puguem
comunicar assíduament.
Aquestes preguntes et
poden ajudar a veure si la
mantens o no. I respondre
amb monosíl·labs no val:
Et preocupa més fer
les coses bé o les coses
correctes?
T’agradaria tenir menys
coses a fer o fer més coses
que gaudeixis?
Per què fas tantes coses
que no t’agraden si hi ha
tantes coses que t’agraden
i no fas?
Quin consell li donaries
al teu nen del passat si poguessis tornar enrere?
Deixa parlar al teu nen
interior.
Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults.
Col.legiada 16.572
KANTOR. Espai d’Atenció
Psicològica
Llobateras 6 – Local 1 (al
costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701

19

20

MASCOTES

Divendres, 10 de març de 2017

Porque ser especial no
signiﬁca ser diferente
Y así es como la hemos tratado desde que llegara a
nosotros. Everest es una
gatita que necesita un hogar
donde la perseverancia sea
su aliada, pero no por ello
la vamos a tratar como ‘diferente’. Su condición hace
de ella una gata desconﬁada
pero sabemos y conﬁamos
en que dentro de ese cuerpecito menudo hay mucho
por descubrir.
Sus miedos impiden que
pueda interaccionar con el
mundo pero con grandes dosis de cariño y dulzura podrá
desprenderse de ese escudo
pesado que lleva puesto. Y
decimos que conﬁamos en
que así sea, puesto que es
una pequeña de tan solo 6
meses, que solo precisa de
alguien que posea la sensibilidad especial de hacerla
conﬁar de una vez por todas
para abrirse a una nueva etapa y una nueva oportunidad

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

en su vida.
Una pequeña bolita preciosa que espera ese alguien
tan especial, que sea capaz
de aceptar este reto, el de
aceptarla tal y como es, sin
prisas y con constancia que
serán los únicos ingredientes
para el inicio de un gran vínculo y amistad.
Si deseas conocer a Everest, contacta 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
www.facebook.com/rodamonsderubi
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LLOGUER I VENDA
SE ALQUILA BAR totalmente
equipado en Rubí con licencia
para empezar de inmediato.
639.960.234

ALQUILO hab. 610.46.73.63

OFERTES I DEMANDES
SRA. SE OFRECE para limpieza
lunes y jueves 602.338.625
SRA. RESPONSABLE busca
trabajo. 645.191.214

SRA. SE OFRECE para limpieza, plancha y cuidado ancianos. 697.549.553

DIVERSOS
VIDENCIA. Sanación, alivio de
toda clase de dolor, depresión,

etc. 93.588.10.93
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
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ART

Anna Tamayo proposa descobrir la “bellesa
amagada” de Rubí en una mostra al Celler
CRISTINA CARRASCO

L’artista rubinenca Anna
Tamayo ha presentat ‘RrubibaRroc’, un ambiciós projecte artístic amb el qual
es proposa descobrir la
“bellesa amagada” de la
nostra ciutat, una bellesa
que, segons l’artista, està
darrere del caos aparent
i s’oculta a l’àmbit privat.
Aquesta recerca artística
culminarà amb una mostra
que es podrà visitar a la sala
de tines del Celler del 9 de
juny al 30 de juliol.
Tamayo ha explicat que
s’inspirarà en el barroc, ja
que considera que aquest
és el millor estil artístic que
pot aglutinar les diferents
etapes de la ciutat i les diverses cultures que conviuen
per la característica que té
de sumar molts elements
i crear bellesa a partir del
caos inicial, d’una cosa desestructurada.
Segons l’artista, la mostra comptarà amb set obres

Tamayo i Rodríguez van presentar el projecte artístic en un domicili
particular, com a símbol de la bellesa amagada de Rubí. / C.C.

de gran format realitzades
amb pintura a l’oli i amb
tècniques i recursos propis
del barroc com el pa d’or o
els clarobscurs, però sense
abandonar els ‘collages’ o

les casetes pròpies de la
seva obra. Les set obres
tindran un nexe conductor,
una intervenció artística realitzada amb apunts i textos
que s’hagin originat durant

el procés creatiu.
A més, Tamayo vol que
la ciutadania pugui seguir
l’evolució del projecte, per
la qual cosa ha creat una
pàgina de Facebook i un
perfil de Twitter on anirà
publicant com avança el
treball.
Durant la presentació
del ‘RrubibaRroc’, el regidor
de Cultura, Moisés Rodríguez, ha assenyalat que la
mostra neix de l’experiència
d’una artista de Rubí de tota
la vida i que evocarà la nostra ciutat. Segons Rodríguez,
“quan vam parlar per primer
cop del projecte, a l’Anna li
brillaven els ulls. Parlava de
treure l’orgull que tenim tots
els rubinencs”.
La presentació del projecte va tenir lloc en un
domicili particular com a
símbol d’aquesta bellesa
amagada. Tamayo va agrair
als propietaris del pis, així
com al restaurant La Popular, la seva col·laboració en
aquest acte.

EdRa presenta la mostra
‘El Celler de les emocions’

Les tines es convertiran en un gran instrument interactiu a partir de
llum i so. / Cedida

L’Escola d’Art i Disseny
de Rubí (edRa) inaugura
aquest divendres a les
18 hores una exposició a
la sala de tines del Celler
sota el títol ‘El Celler de les
emocions’. Una instal·lació
que es podrà visitar ﬁns al
19 de març.
L’exposició ofereix al
visitant la possibilitat d’experimentar noves sensacions a l’interior del Celler a
través d’un món invisible
de sentiments i emocions. A més, els assistents
tindran la possibilitat de
deixar la seva empremta
a la mostra a través d’una

composició mural.
La iniciativa ha estat
liderada per un equip
de professors d’edRa i
els estudiants de Gràfica Interactiva, Serigraﬁa,
Introducció al Disseny i
Disseny de l’Espai Interior. La mostra inclou la
projecció d’un ‘mapping’,
la interactivitat entre el so
i la imatge, un ‘memory’,
catifes de les emocions i
interpretacions musicals
del so del vi. La inauguració comptarà amb l’actuació de la Medium Band
de l’Escola de Música Pere
Burés. / DdR
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Març

-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

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

-Jam Session
Dins del 4t Cicle de Jazz. A les 21h a l’Ateneu
(c. Xile, 1-3). Org.: Associació Jazz Rubí.

DIVENDRES - 10 de març
-Manifestació contra la transfòbia
A les 18h a la pl. Pere Aguilera. Org.: PAB
AlanMón.
-Concert de la Medium-Band
A càrrec de l’Escola de Música Pere Burés. A les
18h al Celler (c. Pintor Coello, s/n).
-Dones de pel·lícula
Xerrada sobre dones al cinema. A càrrec de Mireia Soler. A les 18.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
-L’evolució del regne angèlic
A càrrec de Margarida López. A les 19h al c. Santa Llúcia, 25. Org.: Societat Teosòﬁca de Rubí.

································································
DISSABTE - 11 de març
-Nascuts per llegir
‘La lluna, la terra i el sol’, a càrrec d’Alquimia Musical. A les 11h a la Biblioteca. Per
nadons.
-Repensem els contes
Narració de contes a càrrec de Trama Cultura.
A les 11h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

-Ball al Casal
A càrrec de Dancing-Grup. A les 16.30h al Casal
de la Gent Gran (c. Magallanes, 80). Org.: Casal
de la Gent Gran de Rubí.

································································
DILLUNS - 13 de març
-‘Ice Age. El gran cataclisme’
Dins del Cicle de Cinema en Català. A les 18h a
la Biblioteca. A partir de 4 anys. Org.: SLC.
-Reunió oberta d’Alcohòlics Anònims
A les 20.15h al local El Triangle (pg. Les Torres,
2). Org.: Alcohòlics Anònims.

································································
DIMARTS - 14 de març

AGENDA
-‘Llums i taquígrafs’
Presentació del llibre a càrrec de David Fernández, Eulàlia Reguant i Julià de Jòdar. A les 19h a
la Biblioteca (c. Aribau, 5). Org.: CUP.

································································
DIJOUS - 16 de març
-Xerrada sobre preinscripció escolar
Amb activitats pels nens. A les 18.30h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Inscripció prèvia.
-BlueHealth. L’impacte dels espais blaus sobre
el benestar de la població
A càrrec de l’Institut Flobal de Salut de Barcelona i la UAB. A les 19h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
Org.: Rubí d’Arrel.

-Cobrim i descobrim
Activitat familiar sobre les formes i els volums.
A les 18h al Celler (c. Pintor Coello, s/n).

-Hora del conte
A càrrec de Krisolets. A les 17.30h i a les 18.15h.
A la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per infants d’1 a
4 anys.

-Concert solidàri
A càrrec Toi&Moi en col·laboració amb l’AMPA
del CEE Ca n’Oriol. A les 21h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 10€/7,50€ (reduïda).

-Taller de màgia
A càrrec de Daniel Marmor. A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per infants de 7 a 12 anys.
Inscripció prèvia.

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

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

DIUMENGE - 12 de març

DIMECRES - 15 de març

-Lectura de poemes escrits per dones
A les 19.30h al Triangle (pg. Les Torres, 2). Org.:
AV Les Torres-Rubí 2000.

-Matanza do porco
Dinar a partir del migdia. Al parc de Ca n’Oriol.
Org.: Irmandade Galega de Rubí.

-‘Tarajal’
Documental sobre la frontera al sud d’Espanya.
A les 19.30h al CRAC (c. Sant Joan, 1). Org.:
Rubí Acull.

-Un mag en conserva
Espectacle de màgia a càrrec d’Isaac Jurado.
A les 12h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu:
5€/4€ socis. Org.: La Xarxa.

-Hora del conte
A càrrec de l’institut La Serreta. A les 18h a
la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per infants de 4 a
7 anys.

-El Celler de les emocions
Muntatges interactius sobre les emocions de
l’Escola d’Art i Disseny de Rubí (edRa). Inauguració 10 de març a les 19h al Celler (c. Pintor Coello,
s/n). Divendres de 18h a 21h, dissabtes de 12h a
14h i de 18h a 21h, i diumenges d’11h a 14h.

-‘Josep Puig i Cadafalch’
A c+arrec de Lluís García. A les 19 h al Museu
Vallhonrat (c. Sant Pere, 77-79).

-Fes teu el barri
Mostra d’obres de veïns de Les Torres. Al Triangle
(pg. Les Torres, 2).

-‘Historia del protestantisme als Països Catalans’
Presentació a càrrec de Josep Ll. Carod-Rovira.
A les 19h a l’Església Evangèlica (c. Colom, 6).
-Què és el TTIP?
A càrrec de Rubí Solidari. A les 19h a la Torre
Bassas (c. Sabadell, 18).

-The chosen
Dins del Cicle Gaudí de cinema. A les 21 a La Sala
(c. Cervantes, 126). En VOSE. Preu: 3€.

Exposicions
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Carmen Machi, Clara Segura i David Guapo
pujaran a l’escenari del teatre municipal

La mort de Lev Trotski,
a la pantalla de La Sala

La programació del segon trimestre inclou una quinzena
d’espectacles amb propostes familiars, teatre, dansa i música
REDACCIÓ

El teatre municipal La Sala
enceta aquest dissabte la
programació del segon trimestre de l’any, en la qual
destaquen noms propis de
l’escena teatral com el de
Carmen Machi, Clara Segura
o David Guapo.
L’actriu espanyola Carmen Machi pujarà el 9
d’abril a l’escenari de La Sala
per posar en escena l’obra
‘La autora de las Meninas’.
En aquest espectacle, Machi
encarna una famosa copista
encarregada de fer una
rèplica exacta de l’original
de Velázquez després que
l’estat espanyol hagi decidit
vendre el seu patrimoni artístic per fer front a la crisi
ﬁnancera.
L’actriu Clara Segura
serà un altre dels noms
destacats de la temporada.
La catalana interpretarà
el 7 de maig el monòleg
‘Conillet’, de l’autora Marta
Galán, on es posa en la pell
d’una dona al límit de les
seves forces.
El públic rubinenc també trobarà cares molt populars a l’espectacle ‘Paradise’,
protagonitzat per diversos
actors de la sèrie ‘Merlí’
de Televisió de Catalunya.
Aquesta comèdia, construïda a partir del drama i que
transcorre en una habitació
de prostíbul, es podrà veure
el 21 de maig.
Els noms propis es completen amb l’humorista David Guapo i el seu monòleg

Carmen Machi posarà en escena ‘La autora de las Meninas’. / Cedida

d’èxit ‘#quenonosfrunjanlaﬁesta II’, que aterrarà a La
Sala el 17 de juny.
Propostes diverses
La nova programació de La
Sala inclou una quinzena
d’espectacles amb propostes familiars, teatre, dansa,
música i humor.
La temporada arrenca
aquest dissabte amb el con-

cert ‘Toi&moi...’, el projecte
eclèctic d’un grup d’apassionats de la música de diferents estils i procedències.
La formació interpretarà a
La Sala un repertori basat
en versions de la Chanson
Française, el pop, el blues i
el country des dels anys 60
a l’actualitat en una obra
que tindrà un caire solidari,
ja que part de la recaptació

‘Un mag en conserva’ obre la temporada
d’espectacles familiars de La Xarxa
Aquest diumenge, La Xarxa obrirà el cicle d’espectacles familiars amb la proposta ‘Un mag en conserva’,
a càrrec d’Isaac Jurado. Un espectacle on la màgia i
l’humor van de la mà i els fets inexplicables sorprenen l’espectador. Els assistents podran gaudir amb la
increïble baralla de cartes minvant, amb els rellotges
dels espectadors que desapareixen o el canvi de roba
més ràpid del món. Pel que fa a la resta de propostes
familiars, a banda d’aquesta, La Xarxa ha programat
‘Dibi dubi dubà’ (2 d’abril) i ‘Menuda comèdia’ (14
de maig).

serà per l’AMPA de l’Escola
d’Educació Especial de Ca
n’Oriol.
Els rubinencs també podran gaudir dels espectacles
teatrals ‘Deesses, de Pepa
Lavilla’ (26 de març), i ‘Paradís pintat’, amb la pallassa
Pepa Plana (13 de maig).
En aquesta primera meitat de l’any, La Sala també
serà la seu de diferents espectacles de música i dansa.
El 22 d’abril, la Cobla Simfònica Catalana interpretarà a
Rubí el concert ‘Els solistes
de la cobla’.
Molt diferent serà la
proposta de Cristina Partner
& The Black Souls, que trepitjaran l’escenari municipal
el 19 de maig amb un repertori que uneix soul, blues,
rock i funk. Aquest concert
s’oferirà en el format d’aforament reduït.
Quant a la dansa, La Sala
rebrà un cop més la visita
del Ballet de Moscú, que
donarà vida al gran clàssic
de Txaikovski ‘El llac dels
cignes’.
Consumir cultura a Rubí
“La Sala aposta una vegada més per obrir-se a un
públic divers, que va des
dels infants ﬁns als amants
dels grans textos teatrals”,
ressalta el regidor de Cultura Moisés Rodríguez, qui
afegeix que “és una gran
oportunitat de gaudir de
muntatges de gran qualitat artística sense sortir
Rubí, consumint cultura a
la ciutat”.

La pel·lícula explica com Ramon Mercader va matar Trotski.

El Cicle Gaudí retorna a
La Sala amb una projecció
cinematogràﬁca que té un
teló de fons històric: l’assassinat de Lev Trotski per
part d’un jove comunista
català, Ramon Mercader.
Dirigida per Antonio
Chavarrías i amb Alfonso
Herrera, Hannah Murray
i Julian Sands al repartiment, ‘The chosen’ es
projectarà a La Sala el 16
de març a les 21 hores en
versió original subtitulada
en castellà. Les entrades
tenen un cost de 3 euros.
Es tracta d’una copro-

ducció catalana i mexicana
que mostra com la Unió
Soviètica va orquestrar
l’assassinat del principal
opositor a Ióssif Stalin, el
polític i pensador marxista
Lev Trostki. El revolucionari soviètic es va haver
d’exiliar a Mèxic perseguit
pels serveis secrets soviètics, que van intentar
assassinar-lo diverses vegades. Finalment, va ser
un català, Ramon Mercader, qui es va inﬁltrar dins
el cercle íntim de Trotski
i el va matar clavant-li un
piolet al cap. / DdR
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Polèmica pel discurs del mossèn
a favor del missatge transfòbic
d’HazteOir a la missa
REDACCIÓ

La celebració de la missa
del Dia d’Andalusia ha generat una forta polèmica
aquest cap de setmana pel
discurs de suport al missatge transfòbic de l’associació
HazteOir del mossèn Javier
Villanueva, qui va ser durant uns anys mossèn de
la Parròquia de Sant Pau, al
barri del 25 de setembre.
Durant l’oﬁci religiós, el
capellà va fer seu el lema
‘Els nens tenen penis. Les
nenes tenen vulva. Que no
t’enganyin’, promogut per
l’autobús de l’en�tat ultracatòlica en el seu recorregut per diverses ciutats de
l’estat, argumentant que
“cal defensar la realitat i
l’evidència”.
L’alcaldessa, Ana M.
Mar�nez, i altres membres
del govern que assis�en a
l’oﬁci, celebrat dissabte al
parc de Ca n’Oriol, van decidir marxar i van mostrar el
seu rebuig al discurs a través de les xarxes socials. La
primera edil va deixar clar
que no compar�a aquest
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missatge i va manifestar
que la fe mai pot ser intolerància i fòbies. També la
regidora de Serveis a les
Persones, Marta García,
va ser molt contundent:
“Lamentable el discurs
d’odi del suposat servidor
de Déu en la celebració religiosa del Dia d’Andalusia”.
Altres regidors i ciutadans a
�tol individual també van
mostrar el seu rebuig a
l’homilia del mossèn.
Des de la Coordinadora
d’Entitats Andaluses de
Rubí (CECAR), organitzadora dels actes del Dia d’Andalusia, s’han desmarcat
del fet i han lamentat que
la celebració s’hagués vist
pertorbada per la polèmica. “No tenim res a veure”,
ha aﬁrmat Eulalia Sánchez,
presidenta de la CECAR, qui
insisteix que “aquesta festa
és sobretot un dia de convivència i de germanor”.
El mossèn ja havia protagonitzat fa anys algunes
polèmiques quan era responsable de la Parròquia
de Sant Pau del 25 de Setembre.

El mossèn, durant la polèmica homilia. / El Gra

Mul�tudinària celebració
del Dia d’Andalusia a Rubí

La celebració va comptar amb espectacles de música i dansa. / J.A. Montoya

REDACCIÓ

La celebració del Dia d’Andalusia a Rubí, organitzada per
la Coordinadora d’Entitats
Andaluses de Rubí (CECAR),
va tornar a ser mul�tudinària, malgrat la inestabilitat
climatològica. L’auditori de
la Biblioteca es va omplir
divendres passat a la tarda
per assis�r a la conferència
inaugural, que va anar a
càrrec de José Chamizo, qui
va ser Defensor del poble
andalús des del 1996 fins
al 2003.
Durant la xerrada, Chamizo, religiós gadità i llicenciat en Història Contemporània, va parlar dels pobles
andalusos i de com han
evolucionat en el temps.
La conferència, llargament
aplaudida, va cloure amb un
vi de germanor.
Dissabte al ma� va arribar el moment de la tradicional ofrena ﬂoral al bust
de Blas Infante, ubicat a la
plaça d’Andalusia. Malgrat el
fred i el vent, l’ofrena va ser
molt par�cipa�va. Després
d’aquesta, es va iniciar una
cercavila ﬁns al parc de Ca

n’Oriol, amenitzada amb els
temes de l’Agrupació Musical Rubí Segle XXI.
Ja a Ca n’Oriol, va tenir
lloc la missa cantada pel
cor de l’Asociación Rociera
de Rubí. L’ofici va generar
l’únic moment polèmic de la
celebració, quan el mossèn
va donar suport al missatge
transfòbic de l’organització
ultracatòlica HazteOir. L’alcaldessa i altres membres
del govern van marxar de
l’oﬁci i van mostrar el seu
rebuig a aquest discurs.

Malgrat l’incident, del
qual la CECAR es va desmarcar i també va rebutjar, la
jornada es va desenvolupar
com s’havia previst. La paella popular gratuïta pels
assistents es va esgotar i
les actuacions de cant i ball
dels grups de les entitats
andaluses de la ciutat van
omplir de folklore el parc de
Ca n’Oriol. També va ser un
èxit el concert del grup Mandala. El dia va ﬁnalitzar amb
un sopar campestre.
Diumenge va con�nuar

Representants polí�cs, fent l’ofrena ﬂoral a Blas Infante. / El Gra

la celebració amb una jornada de convivència a Ca n’Oriol, on la música, els balls i
la gastronomia d’Andalusia
van ser els protagonistes de
la jornada. A més, durant el
ma�, els infants van poder
gaudir d’inﬂables, tallers i de
l’actuació d’un mag.
Des de la CECAR, Eulalia
Sánchez, presidenta de la
coordinadora, ha expressat
la seva satisfacció per la
celebració: “Ha estat un nou
èxit de par�cipació i de germanor, uns dies en els quals
compar�m la cultura d’Andalusia amb la resta de cultures
que conviuen a Rubí”.
572, número de la panera
El número premiat de la
panera que va sortejar la
CECAR en el marc del Dia
d’Andalusia va ser el 572,
ja que són les tres úl�mes
xifres del cupó de l’ONCE de
diumenge (90.572). L’afortunat rebrà un pernil ibèric, un
formatge curat i sis ampolles
de vi Rioja, productes adquirits tots al Mercat.
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FESTES POPULARS

Els joves volen més grups locals, música
electrònica i més teatre a la Festa Major
REDACCIÓ

La Taula d’oci i cultura juvenil es va reunir la setmana
passada per fer balanç de la
Festa Major 2016 i proposar
ac�vitats de cara a la Festa
de Sant Pere d’aquest any.
La trobada va comptar amb
una dotzena de representants de diversos col·lec�us
juvenils, entre els quals hi
havia noves entitats com
MusikGard o els impulsors
del nou Consell de Joves de
Rubí. També hi van assis�r
el regidor de Cultura, Moisés Rodríguez, i la regidora
de Joventut, Marta García,
a més del coordinador de
musicals de Ràdio Rubí,
Robert Fernández.
Els joves van posar sobre la taula la necessitat
d’oferir nous formats de
música, sobretot vinculats
als sons electrònics, i una

MÚSICA
L’Ateneu acull
una Jam Session
amb un pianista
de renom
Dins del 4t Cicle de Jazz, l’Associació Jazz Rubí organitza
a l’Ateneu un concert i una
nova Jam Session oberta a
tothom. Aquesta vegada,
la sessió anirà a càrrec del
reconegut pianista del Maresme Eduard Fernández,
qui compta amb més de
15 anys d’experiències en
els escenaris i actualment
par�cipa en diversos projectes musicals. L’ac�vitat
serà aquest divendres 10 de
març a les 21 hores i l’entrada és lliure. / DdR

Representants polí�cs i de col·lec�us joves es van trobar per fer
propostes de cara a la propera Festa Major. / Localpres

major participació dels
grups locals dins la Festa
Major. A més, també consideren que cal potenciar el
teatre dins la programació
i aproﬁtar l’esdeveniment
per donar visibilitat a col-

lectius com l’LGTBI. Per
Marta García “és important
comptar amb un fòrum per
escoltar la veu dels joves
i així millorar en aquells
temes que els afecten directament”.

La Taula d’oci i cultura
juvenil es va posar en marxa
fa tot just un any per tal de
fer propostes per la Festa
Major del 2016. En aquest
sen�t, Moisés Rodríguez va
fer una bona valoració de
la incidència que va tenir
la Taula a la Festa de Sant
Pere de l’any passat: “Vam
incloure algunes de les seves propostes, com l’espai
jove de Salvador Allende o
el Holi, i s’ha demostrat que
va valer la pena”.
Els joves també han fet
un balanç positiu de les
propostes que es van �rar
endavant a la Festa Major
amb la seva par�cipació. En
especial, el col·lec�u juvenil
va mostrar la seva voluntat
que la plaça Salvador Allende torni a ser l’espai jove
amb un escenari dedicat a
la música i altres inicia�ves
de caràcter mul�cultural.

SARDANES

Àlex Coca, nou president de Flor de Neu
L’Escola de Sardanes Flor
de Neu té un nou president. Es tracta d’Àlex Coca,
que subs�tuirà al càrrec a
Dani Bonell, qui ha estat
president els darrers 4
anys.
Coca va ser escollit durant l’assemblea anual, que
també va decidir que Bonell
fos tresorer en subs�tució
d’Albert Bové. A més, s’incorpora un nou membre a
la junta de l’en�tat, Núria
Puigventós, que assumirà
la vicepresidència. La resta
de la junta direc�va seguirà
formada per Mercè Otero,
secretària, i els vocals Jo-
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Els Amics dels Automòbils An�cs, al
Ral·li de cotxes d’època de Sitges

Els membres de l’en�tat rubinenca van lluir uniformes d’època durant
l’ac�vitat. / Cedida

L’en�tat Amics dels Automòbils Antics de Rubí va
par�cipar durant el cap de
setmana en el 59è Ral·li
Internacional de cotxes
d’època Barcelona-Sitges
amb el popular camió de
bombers Fort T, propietat
del consistori rubinenc.
Quatre membres de
l’associació, vestits amb
uniforme d’època, van ser
els encarregats de portar el
vehicle, que data del 1925.
L’ac�vitat va arrencar dissabte amb l’arribada de tots
els par�cipants a l’avinguda
Diagonal de Barcelona, on
es va ver la veriﬁcació dels
vehicles i es van deixar els
cotxes exposats.
Diumenge, tots els auto-

mòbils inscrits al ral·li, amb
els seus corresponents ocupants ves�ts segons l’època
del vehicle, van sor�r des de
la plaça Sant Jaume en direcció a Sitges, on van fer un
recorregut pels carrers de la
ciutat ﬁns que van quedar
exposats a La Fragata ﬁns a
les 17.30 hores.
Els 81 vehicles inscrits
van atraure un nombrós
públic tant a Barcelona com
a Sitges i a bona part del
recorregut. Una de les curiositats d’enguany, va ser la
par�cipació dels Zapp, una
família argen�na que s’ha
fet famosa viatjant per tot
el món des de l’any 2000 en
un vehicle Graham Paige del
1928. / DdR

Ca n’Oriol acollirà la Matanza
do porco de la Irmandade Galega
A l’esquerra, el nou president, Àlex Coca, i a la dreta, el president
sor�nt, Dani Bové. / Cedida

sep M. Pérez Almirall, Jordi
Bové, Cosme Muñoz, Joan
Oltra i Jordi Rius.
En el seu discurs com a
nou president, Àlex Coca
va apuntar que vol impul-

sar dues comissions, una
sobre l’òrgan de difusió de
l’en�tat –el butlle� Repic–,
i una altra sobre ac�vitats
lúdiques i de lleure per impulsar l’en�tat. / DdR

La Irmandade Galega de
Rubí celebrarà aquest diumenge 12 de març la seva
tradicional Matanza do porco al parc de Ca n’Oriol. Els
assistents podran degustar
a par�r del migdia un dinar
a base de carn de porc i els
tradicionals ‘cachelos’.
Per a preparar-lo, l’en�tat ha comprat un porc de
90 kg, 40 kg de cansalada,

14 costellams i 30 kg de
xoriço, a més de 200 kg
de patates i fruita per les
postres.
La vetllada estarà amenitzada pel grup de gaites i
percussió de l’en�tat i després de dinar es repar�rà la
popular ‘queimada’. L’en�tat
espera tornar a aplegar unes
300 persones a la festa, com
en altres edicions. / DdR
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic goleja al Dinàmic Batlló
amb 4 gols de Carlos Esteban
JOSÉ VERDE

Carlos Esteban va ser el protagonista del partit. / J.M. Villena

Important victòria de l’Olímpic davant el Dinàmic Batlló
per 4-1, amb Carlos Esteban,
que va marcar els 4 gols del
conjunt rubinenc, com a protagonista del partit. Abans de
l’inici, es va fer un minut de
silenci per la mort de la sogra
del directiu de l’Olímpic José
Gil i per l’avi del porter rubinenc Ismael Otero ‘Buyo’.
L’Olímpic va sortir molt
concentrat en el partit, donada la importància dels
tres punts. Tots dos equips
van disposar d’ocasions de
gol però no va ser fins al
minut 38 de joc quan Carlos
Esteban va aconseguir el
primer gol. Amb l’avantatge
mínim semblava que arribaria el descans, però un mal
rebuig de Palote va rebotar
en un davanter contrari i la
pilota va quedar sola a tocar
de l’àrea d’Alfonso, qui en
intentar treure la pilota la va
tocar amb el braç. L’àrbitre va
decretar falta i targeta groga

OLÍMPIC CAN FATJÓ-DINÀMIC BATLLÓ

4-1

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Alfonso, Pol, Lolo, Carlos Esteban,
Genís (Sergio), Palote (Nil), C. Pereira (Mauri), Peroni, Cabanas, Dani García (David Gómez) i Marc Ruiz.
DINÀMIC BATLLÓ: Rubén, Sisquet (Michel), Miguel Ángel,
Carlitos (Cortés), Omar, Cane, Hermida (Jandro), Moha,
Marcos, Ceballos i Felip.
Àrbitre: Ariño Jiménez, Xavier (Bé).
Gols: 1-0 Carlos Esteban (38’); 1-1 Marcos (43’); 2-1 Carlos
Esteban (47’); 3-1 Carlos Esteban (65’), 4-1 Carlos Esteban
(70’).
Targetes: Alfonso, David Gómez i Mauri / Sisquet, Miguel
Ángel i Cane.

per al porter local. Marcos va
llençar la falta i va aconseguir
l’empat.
La segona part es va iniciar sense canvis i en el minut 2
de joc, de nou Carlos Esteban
va batre de cap el porter
visitant aconseguint el 2-1.
El Dinàmic Batlló va buscar
la igualada però en el minut
65 va perdre una pilota en el
centre del camp i l’Olímpic,
amb quatre tocs, va facilitar
una nova rematada de Carlos
Esteban que va acabar en gol.
Era el minut 65 i pujava al
marcador el 3-1.

Els rubinencs van aconseguir el control de la pilota
i del mig camp i una jugada
iniciada des de la defensa
va ser culminada per Carlos
Esteban amb el quart gol al
minut 70.
Els dos tècnics van moure
la banqueta, però l’Olímpic va
continuar dominant i malgrat
tenir un parell d’ocasions
més el marcador ja no es va
moure. Cal destacar el treball
en equip i especialment el de
Carlos Esteban per la seva
punteria i el posicionament
dins l’àrea.

RESULTATS

Veterans-Viladecans
Cerdanyola-Sènior B
Juvenil-Can Trias
Hatim i Rivas.

Cadet A-Can Trias

3-1
2-0
2-4

10-0

Nonis, Sagna, Ros, Moreno i J
Paqui.

N. Terrassa-Infantil A
N. Barcelona-Infantil B
Cano.

Aleví A-Jabac
Daniel i Víctor (3).

Viladecavalls-Aleví B
Pelegrín.

Ripollet-Aleví C
Rainer (2), Raúl i Iker (2).

Aleví D-Júnior

5-0
8-1

4-2
4-3
1-5
7-0

Hugo, Ruben, Pau (2), Manel (2).

BenjamíA-Sant Cugat
Hugo (3) i Joan.

Benjamí B-Sant Quirze
Ruiz i Teruel.

J. 25 Sept.-Benjamí C

4-4

2-3
0-3

Muñoz (3).

Can Parellada-Benjamí D 4-4
Salvia, Solá, Lacalle i Leanez.

Manresa-Prebenjamí A 1-2
Mancheño (2).

Prebenjamí B-Barberà

3-5

Eﬁm i Daniela (2).

Són tres punts molt importants per marcar distàncies amb els cuers de la
classiﬁcació, tot i que encara
queda molta lliga. Dissabte
vinent, l’Olímpic visitarà el
camp de l’Atlètic Sant Just, on
s’enfrontarà a l’equip local a
les 17.45 hores.
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HOQUEI LÍNIA | LLIGA EUROPEA

El Cent Pa�ns fa història a la Lliga Europea
REDACCIÓ

El Cent Pa�ns va disputar
a principis de març la fase
ﬁnal de la Lliga Europea, en
la qual hi van par�cipar 12
equips, entre els quals hi havia representants de Bèlgica, Gran Bretanya, Espanya,
França, Itàlia, Alemanya,
Suïssa i la República Txeca.
El Cent Pa�ns, l’únic representant català de la compe�ció, que es va disputar
a Valladolid, va fer història
en aconseguir classiﬁcar-se
en quarta posició i disputar
les semiﬁnals, una ﬁta mai
aconseguida per l’entitat
rubinenca en la compe�ció
europea masculina.
El viatge per la Lliga Europea va començar amb una
victòria davant del conjunt
francès Rethel, que després
es proclamaria, de nou,
campió del torneig. El Cent
Patins es va imposar als
penals després d’empatar
contra els francesos.
Més tard, els rubinencs
es van imposar contra
l’Oberrüti Sins, el conjunt

RESULTATS
Primera ronda
Rethel Ardennes-HC Rubí CP
HC Rubí CP-Oberrüti-Sins

0-0
6-2

Gols: Fajardo, Del Rey, Requena, Benito i Torres.

HC Rubí CP-Olomova Eagles
Simo i Benito.

Segona ronda
Ganges Tigers-HC Rubí CP
Simo

Penals: 1-0

Requena (2).

2-2

Penals: 1-2

Final de consolació
Ganges Tigers-HC Rubí CP
Requena.

el CPL Valladolid, par�t en
el qual els de Rubí van acon-

El conjunt
rubinenc es
queda fora de la
ﬁnal després
de perdre a la
tanda de penals

seguir guanyar en la tanda
de penals.
D’aquesta forma, el Cent
Patins va arribar a la semiﬁnal, on es va veure les
cares amb l’Espanya HC, un
conjunt mallorquí. Va ser
un par�t molt igualat, amb
molta intensitat i emoció
fins al final. Els rubinencs
van jugar un gran partit,

0-1

2-2

Semi�inal
HC Rubí CP-Espanya HC

suïs, per 6-2. Per tancar la
primera fase, els de Rubí
van caure derrotats contra
l’Olomuc txec per 2-5, mo�u
pel qual el Cent Pa�ns va
quedar segon en el grup A.
A la segona fase, el Cent
Pa�ns es va imposar al Garges Tigers francès per la
mínima, 0-1, i després va
empatar contra l’amfitrió,

2-5

HC Rubí CP-CPL Valladolid
Simo i Benito.

L’equip rubinenc s’ha classiﬁcat com a quart millor conjunt d’Europa. / Cedida

Penals: 0-1

però el resultat ﬁnal va ser
d’empat 2-2. Aquesta vegada, a la tanda de penals,
els rubinencs no van estar
tan encertats com els seus
rivals, i l’Espanya va ser
l’equip que es va classiﬁcar
per jugar la ﬁnal contra el
Rethel.
El darrer partit de la
compe�ció pel conjunt rubinenc va ser la lluita pel

5-1

tercer i quart lloc. En aquest
cas, el rival era el Garges
francès, i els rubinencs van
caure 5-1, segurament afectats per l’eliminació a les
semiﬁnals.
Tot i les dues derrotes
en els darrers dos par�ts, el
Cent Pa�ns va tornar a casa
amb la sa�sfacció d’haver
fet un gran paper en la compe�ció europea.

PATINATGE | PROVA NIVELL

CICLISME | ENTITAT

Fins a 13 pa�nadors del Club de
Pa�natge Ar�s�c de Rubí van
par�cipar el passat cap de setmana en els exàmens de nivell
per pujar de categoria. Concretament, Carla Jover i Carla Nieto
van pujar a Iniciació B, mentre
que Mariona Oliveras, Aroa Mateo, Iria Soto, Valeria Clemot,
Nerea Valdivia, Nahia Iglesias,
Joana Oliveras, Mar� Oliveras
i Emma Alzuria, van pujar al
nivell Iniciació C. / CPA

L’Escola de Ciclisme del Vallès es
va presentar la passada setmana a
Terrassa en un acte en què els grans
protagonistes van ser els 11 infants
que en formen part: 9 nens i 2 nenes
d’entre 6 i 12 anys. També hi havia el
director de l’escola Vicente Catalán,
els monitors Oriol Font i Jordi Rueda i
l’ajudant Marcel Matarín.
La presentació de l’Escola va tenir lloc a Terrassa. / Cedida
Aquest mes, s’incorporarà la disciplina de carretera, modalitat que s’alternarà per iniciar-se al ciclisme en pista. L’escola
amb la BTT. A més, els dilluns els qui ho fa els seus entrenaments els dimarts i els
vulguin podran baixar al velòdrom d’Horta dijous de 18 a 20 hores. / ECV

Més d’una desena de pa�nadors
Presentació de l’Escola de
fan l’examen per pujar de categoria Ciclisme del Vallès amb 11 ciclistes

Les pa�nadores rubinenques que van par�cipar a la prova. / Cedida

30
PETANCA | ENTITAT

L’alcaldessa acompanya la UP
Les Torres-Rubí en el sopar
de ﬁnal de temporada
La Unió Petanca Les TorresRubí va organitzar el passat
cap de setmana el sopar
de ﬁnal de temporada, un
àpat que va comptar amb
la presència de l’alcaldessa,
Ana M. Mar�nez; el regidor
d’Esports, Juan López, i la
regidora de Serveis a les
Persones, Marta García.
El club rubinenc celebrava també que el seu segon
equip ha cer�ﬁcat la permanència. El conjunt rubinenc
va aconseguir el desempat

contra el CP Carmel de Barcelona per 9-7 en un camp
neutral. El triomf els permet
con�nuar jugant la propera
temporada a la Quarta Divisió de la Lliga Provincial de
petanca.
Per la seva banda, el primer equip de la petanca de
Les Torres-Rubí ja va celebrar a començaments d’any
l’ascens. El conjunt femení
de l’entitat ha aconseguit
mantenir còmodament la
categoria. / DdR

L’alcaldessa i el regidor d’Esports van assis�r a l’esdeveniment de
l’en�tat rubinenca. / Cedida

ESCACS | COMPETICIÓ

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

Ferran Merino, bronze en el Campionat
d’Espanya Júnior de pista coberta
L’atleta rubinenc Ferran
Merino va aconseguir la
tercera posició en les proves combinades del Campionat d’Espanya de pista
coberta amb una puntuació
final de 4.795 punts, el
que suposa la seva millor
marca personal, ja que va
millorar en totes les seves
marques amb excepció dels
60 metres llisos i el salt de
llargada.
La compe�ció es va disputar a València i l’atleta de
la Unió Atlè�ca Rubí (UAR)
va fer els 60 metres llisos en
7”33; els 60 metres tanques
en 8”57 i els 1.000 metres
llisos en 2’50”25. Pel que fa
al salt de llargada va aconseguir saltar 6,56 metres,
mentre que va saltar 1,75
metres en alçada. Al salt de
perxa va aconseguir superar
els 3,80 metres. En llançament de pes, va aconseguir
una marca d’11,26 metres.
Per la seva banda, el
també atleta de la UAR
Iker Gómez, va aconseguir

Setmana d’èxits per La Rubinenca
en les compe�cions individuals
Setmana molt positiva per
l’Agrupació d’Escacs Rubinenca pel que fa a les compe�cions individuals. Albert
Mar�nez va ser el vencedor
absolut a l’Obert Internacional d’Igualada després de
realitzar un impressionant
campionat, mantenint-se
en la primera posició durant
de les vuit jornades de compe�ció.
També cal ressaltar el
bon torneig que va fer Sera�
Algarte, que va estar entre
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els 10 primers durant tot
el campionat, i Jordi Arcas,
que va lluitar ﬁns a l’úl�ma
ronda per guanyar la seva
categoria.
D’altra banda, a l’Obert
de Sabadell, Adrián Campos
continua liderant la prova
amb 5 punts de 5 possibles.
La resta de par�cipants de La
Rubinenca van saldar el desplaçament amb tres victòries,
un empat i tres derrotes.
En la competició per
equips, derrota per la mínima

del primer equip en la seva
visita a casa del líder. El conjunt rubinenc presentava una
alineació de circumstàncies
per les baixes, però tot i això
van estar a punt de donar
la sorpresa. Finalment, es
va imposar l’equip de Platja
d’Aro per 6-4. L’equip B es va
desplaçar ﬁns a Vic també
amb una formació de circumstàncies, però va aconseguir
un empat a 4. Finalment, el
conjunt C va perdre a Cervelló per 4-2. / AER

marca de 22”08’ que li va
permetre el pas a la ﬁnal,
però malauradament no
la va poder córrer, ja que
escalfant va tenir un pe�t
incident. Tot i això, el temps
que va fer era el quart millor
de les semiﬁnals i hagués
lluitat per una medalla.

El rubinenc Ferran Merino va aconseguir la medalla de bronze en les
proves combinades. / Miquel Merino

classificar-se per la final
després de córrer els 200

metres llisos en 22”51.
A la semifinal va fer una

Un altre bronze en el Campionat de Catalunya Cadet
En el Campionat de Catalunya Cadet de pista coberta,
la UAR va participar amb
dos atletes rubinencs: Jan
Badia i Jan Soler.
Badia va quedar tercer
en els 1.000 metres llisos i va fer una marca de
2’44’’24. El rubinenc va
quedar-se molt a prop de
les primeres places, ja que
van arribar tots els par�cipants molt junts.
Jan Soler, per la seva
banda, es va quedar a les
portes de la medalla en els
3.000 metres llisos, ja que
va ser quart amb un registre
de 9ʹ37ʺ77. / UAR

TAEKWONDO | CAMPIONAT D’ESPANYA

Sílvia Boix aconsegueix el bronze en el
Campionat d’Espanya Cadet amb Catalunya

Els compe�dors del Balmes Rubí que van ser seleccionats amb Catalunya per compe�r en el Campionat
d’Espanya Cadet i Sub21. / Cedida

Sis competidors del Club
Balmes Rubí van par�cipar
el passat cap de setmana
en el Campionat d’Espanya
Cadet i Sub21 de taekwondo disputat a La Nucia, a
Alacant. Sílvia Boix, de
només 15 anys i representant a la selecció catalana,
es va penjar la medalla de
bronze després de vèncer
a la representant basca,
subcampiona d’Espanya absoluta. Boix va caure davant

la competidora andalusa,
que finalment va ser la
guanyadora. A més, la compe�dora rubinenca ha estat
seleccionada per al pròxim
Obert d’Espanya, que �ndrà
lloc el 25 de març.
Per la seva banda, Unai
Flores, també representant
Catalunya, no va passar
ronda, però va realitzar un
combat molt intens. Pel
que fa a la resta de compe�dors del Balmes Rubí,

Adrià Martos va caure en
el primer combat, tot i que
va començar guanyant.
Miriam Granell va passar
una ronda, mostrant molt
bones qualitats, però va
perdre en la segona. Thais
Mar�nez no va poder passar i, ﬁnalment, Iván Cruz
va realitzar dos combats
impressionants. El primer
va guanyar sobradament,
però el segon el va perdre.
/ Balmes Rubí
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

El Sènior Femení del CNR s’imposa al
Saragossa i es consolida a la 7a posició
El Sènior Femení de waterpolo del Club Natació Rubí
es va imposar de manera
clara dissabte passat a l’EW
Saragossa per 13-7. Amb
aquest resultat, les noies de
David Mar�n es consoliden
en una còmoda setena posició, allunyada de les places
de promoció de descens.
Aquest dissabte, les jugadores rubinenques es
desplacen ﬁns a Sevilla per
enfrontar-se al CW Dos
Hermanas.
Per contra, el Sènior
Masculí va pa�r una dolorosa derrota contra el CD
Waterpolo Navarra per un
ajustat 6-8. Amb aquest
resultat, les opcions del conjunt rubinenc de mantenir la

L’equip femení de triatló, 5è
al Duatló de Pineda de Mar

L’equip femení del CNR va assolir la 5a posició. / Cedida

La plan�lla del Sènior Femení del Club Natació Rubí. / Cedida

categoria a Divisió d’Honor
s’esvaeixen. El partit que
disputaran d’aquí a dues
setmanes contra el CN Catalunya serà el que marcarà
deﬁni�vament la con�nuïtat o no del primer equip a

RESULTATS

CN Vallirana - Sènior Masculí B
CN Barcelona - Juvenil Masculí
Cadet Masculí - CN Barcelona
UE Horta - Cadet Femení
CN Terrassa - Infan�l Mixt
Infan�l Femení - CN Terrassa
Aleví B- CN Catalunya

12-10
11-1
4-17
11-12
8-5
8-13
3-5

FUTBOL SALA | PRIMERA TERRITORIAL

la Divisió d’Honor.
Jornada de natació
Pel que fa a la natació, les
instal·lacions del CNR a
Can Rosés acolliran aquest
DIVISIÓ HONOR Fem.
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

EQUIP
PTS.
CN SABADELL
39
CN MATARÓ
33
CN SANT ANDREU
28
CE MEDITERRANI
24
CN TERRASSA
22
CN MOSCARDÓ
19
CN RUBÍ
11
DOS HERMANAS
6
EW SARAGOSSA
4
AR CONCEPCIÓN
3

dissabte la quarta jornada
de la lliga de clubs absoluta
i la quarta jornada de la lliga
infan�l. / CNR
DIVISIÓ HONOR Masc.
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

EQUIP
PTS.
AT. BARCELONETA
48
CN SABADELL
44
CN TERRASSA
34
CN MATARÓ
32
CN BARCELONA
29
CN SANT ANDREU
25
REAL CANOE
24
CE MEDITERRANI
23
CDW NAVARRA
15
CN CATALUNYA
9
CN MOLINS
9
CN RUBÍ
7

Empat del Maristes contra la Penya Sant Feliu
La tornada a la compe�ció
després de l’aturada per
Carnestoltes no ha estat
posi�va pel conjunt de Maristes Rubí, que no va poder
passar de l’empat contra la
Penya Recrea�va Sant Feliu
a casa (5-5).
El partit va començar
bé pels rubinencs, amb un
3-0 favorable en els quatre
primers minuts de joc, amb
gols de Marc Juan, Moha
Baalla i Marc Calleja. Amb
aquesta renda el par�t es va

DUATLÓ | CAMPIONAT DE CATALUNYA

tornar descontrolat i quan
faltaven 5 minuts per la mitja part, la Penya Sant Feliu
va fer el seu primer gol.
La segona diana dels
visitants va ser ja a la segona part, en un mà a mà
contra el porter. Tot i això,
el Maristes va aconseguir
fer el quart gol, obra de
Marc Juan en un xut de
falta. Però de seguida, els
del Baix Llobregat van retallar distàncies amb el
4-3. Gerard Rodríguez va

fer el cinquè pel Maristes i
tot seguit els visitants van
començar a dominar i van
aconseguir dos gols més
ﬁns a sumar cinc gols i empatar el par�t.
Amb aquest resultat, el
Maristes és sisè en el Grup
B de Primera Territorial de
la Federació Catalana de
Futbol Sala a 9 punts de
la promoció d’ascens. El
proper partit serà contra
el tercer classiﬁcat, el Pare
Damià del Sagrat Cor. El

duel es jugarà dissabte a les
16.30 hores. / DdR
1a Territorial Grup B
EQUIP
GELIDA
CFS CLOT B
SAGRAT COR B
FS LA SALUT
AV. CAN PALET FS
MARISTES RUBÍ
LES GLÒRIES B
PR SANT FELIU B
CAN CLARAMUNT
SANT CLIMENT
EF GRÈVOL
CFS CASTELLVÍ B
SANTA COLOMA
CES BLANES B

PTS.
51
40
40
39
32
31
29
24
23
19
16
11
10
3

El I Duatló de Pineda de
Mar, prova puntuable pel
Campionat de Catalunya
de Relleus, es va disputar el
passat cap de setmana. En
aquesta prova, cada rellevista va fer 3 km de carrera, 7
km de bicicleta i 1,5 km més
de cursa.
L’equip femení de la secció de triatló del Club Natació Rubí, format per Laura
Pérez, Cristina Aguilera i

Mónica Crisol, va assolir la
cinquena posició. Per la
seva banda, l’equip masculí,
integrat per Diego Gálvez,
Rafael Trenado i Juan Antonio Calero, va quedar en la
posició 26a a la general.
Finalment, destacar que
Ricard Valenzuela i Juan José
Sánchez Tebar van par�cipar
en el Duatló de Girona, en el
qual Valenzuela va ser segon
de la seva categoria. / CNR
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L’Horitzó B comença la
lliga pel �tol amb victòria
La revenja estava servida.
L’Horitzó B i l’Asproseat
s’havien enfrontat la setmana anterior amb victòria
per l’Asproseat per un punt
i aquest era el moment per
demostrar que el segon
equip del CE Horitzó mai
no es dóna per vençut. I els
nois d’Enric Planas ho van
entendre i ho van saber
aproﬁtar.
Amb una pressió asﬁxiant en defensa i un notable
encert de cara a la cistella
contraria, van tancar el primer quart amb un clar 7-0
favorable, que ja encarrilava
el par�t i deixava ben clar
que seria diferent a l’ante-

rior duel.
A par�r del segon quart,
les diferències es van anivellar, tot i que els del Vallès
sempre van acabar guanyant tots els quarts restants amb pe�ts avantatges
en el marcador. Tot l’equip
va estar magníﬁc en defensa i José Roldán va estar
esplèndid en l’aspecte anotador, mentre que Helena
Corbella va sobresor�r en
la direcció del joc.
Per l’Horitzó van anotar
José Roldán (13), Helena
Corbella (4), Xavier García
(2), Albert Almirall (2), Gianluca Scatena (2) i Aaron
Morales (1). / CE Horitzó

