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VENDEMOS TU PISO AL MEJOR PRECIO

669 011 355

www.donpiso.com

C/ Lluís Ribas 1 Local 1 · 08191 Rubí · rubi@donpiso.com

223080  PISO soleado  consta de 
cocina y baño bien conservados, 
comedor con salida a balcón y 3 
habitaciones ( 2 de ellas exterio-
res), ascensor.  (Cee: en trámite)          

ZONA MERCAT DE RUBÍ

60 m2                    PVP. 119.900 €

223978  PISO 3 hab., comedor 
amplio y cocina con lavadero, 
todo exterior, muy soleado y bien 
orientado, cocina y el baño están 
reformados, asc. (Cee: en trámite)       

ESCARDÍVOL – CENTRO

72 m2                         PVP. 139.680 €

222433  PISO 3 habitaciones (2 
dobles), cocina y baño reforma-
dos en una calle muy céntrica y 
peatonal. Ubicación inmejorable. 
(Cee: en trámite)   

CENTRE VILA

60 m2                        PVP. 126.500 €

«Tots els mals de la democràcia es poden curar amb més democràcia» (Alfred Emmanuel Smith, políti c nord-americà del s. XX)
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La Fira, que 
s’ubicarà a la 

rambla del 
Ferrocarril, 

comptarà amb una 
desena de parades 

de formatges

La 6a Fira de la Cervesa 
Artesana i el Formatge s’acosta 
a restauradors locals
REDACCIÓ

Rubí acollirà aquest cap de 
setmana del 10, 11 i 12 de 
maig la sisena edició de la 
Fira de la Cervesa Artesana 
i el Formatge a la rambla del 
Ferrocarril. La cita comptarà 
amb la presència de 18 pro-
ductors de cervesa artesana 
–entre els quals hi haurà la 

cervesa Bertus de Rubí– i 10 
parades de formatges, amb 
referències nacionals i inter-
nacionals (Holanda, Suïssa i 
França).

En aquesta edició, la fi ra 
� ndrà una relació més estreta 
amb els comerços i els restau-
radors de la ciutat. En aquest 
sen� t, des de dilluns dia 6 i 
fins diumenge 12 de maig, 
els restaurants de Cal Gori, 
La Popular, L’Artesana i el Bar 
Llamas estan oferint menús 
especials que incorporen la 
cervesa artesana com a be-
guda o com a ingredient. La 
clientela que tas�  els menús 
rebrà com a regal el got de 
vidre d’aquesta nova edició 
de la fi ra que haurà de recollir 
al Punt d’Atenció al públic de 
la rambla del Ferrocarril.

“Rubí té una oferta gas-
tronòmica de primer nivell 
que estem segurs que mari-
darà molt bé amb la proposta 
lúdica i cultural de la Fira de 
la Cervesa”, assenyala l’alcal-
dessa, Ana M. Mar� nez.

Igualment, la clientela 
que compri més de 10 euros 
en cervesa artesana durant 
la setmana de la fira a les 
bo� gues Vinalium i Bodegues 
Rosàs també podrà recollir 
gratuïtament el got de la 
fi ra.

El Punt d’Atenció al pú-
blic serà l’espai central de 
l’esdeveniment on es podran 
adquirir els gots ofi cials i els 
lots per a les consumicions. 
La fi ra proposa sis espais més, 
tres dels quals són gastronò-
mics: la bombolla dels gustos, 
les parades d’alimentació 
artesana i els foodtrucks. A la 
‘Punxada de Cask’ s’hi veurà 
l’obertura d’un barril clàssic 
anglès de manera tradicional i 

a l’escenari s’hi podran seguir 
diferents concerts de música 
en directe.

Com cada any, la fira 
també pensa en els infants. 
‘Natural Kids’ és un espai de 
joc lliure d’accés gratuït, de-
limitat i fora de l’àrea de con-
sum de cervesa controlat per 
monitors i amb un registre 
d’entrada i sor� da. Els tutors 
legals dels infants hauran de 
facilitar unes dades bàsiques 
de contacte. A més, també 
els infants hi trobaran el ‘Car-
russel de la Varema’ i ‘Sínia 
ecològica’.

18 productors de cervesa 
artesana
Els 18 cervesers que seran 
a la fi ra són: Bertus (Rubí), 
Cervesa del Montseny (Sant 
Miquel de Balenyà), Tragi-
ners (Sant Cugat del Vallès), 
Wylie Brewery (Sitges), As 
Cervesers (Montornès del 
Vallès), Tro Ales (Barcelona), 
Flores� na (La Floresta), Sen-
glaris (Sant Cugat del Vallès), 
Synera (Arenys de Mar), La 
cervesera del Poblenou (Bar-
celona), Barret (Barcelona), 
La Masovera (Tremp), Quer 
(Berga), La Maltista (Sant 
Cugat del Vallès), Goedhart 
Beer (Barcelona), L’Estupen-
da (Sant Cugat del Vallès), 
Cerveses Traüt (Santpedor) i 
Comic Beer (Cardedeu).

La Fira arriba enguany a la seva 6a edició i ja té un públic consolidat. / Arxiu

Rubí es mobilitzarà contra 
les llistes d’espera a la sanitat
La plataforma Rubí Sanitat 
i el Moviment per a unes 
Pensions Dignes de Rubí han 
convocat una manifestació 
per dimarts vinent 14 de 
maig per protestar contra les 
llargues llistes d’espera tant 
en l’atenció primària com en 
l’atenció especialitzada a la 
sanitat pública i exigir solu-
cions. La mobilització, que 
s’iniciarà un cop fi nalitzada 
l’assemblea que cada dimarts 
a les 10.30 hores té lloc da-
vant l’Ajuntament, sortirà 
des de la plaça Pere Aguilera i 
fi nalitzarà davant la Mútua de 

Terrassa a Rubí, on es llegirà 
un manifest elaborat per Rubí 
Sanitat.

La convocatòria s’emmar-
ca en la campanya general 
contra les llistes d’espera a 
la sanitat pública, que a la 
comarca se centralitza a Ter-
rassa, amb una concentració 
davant l’Hospital Mútua de 
Terrassa el dilluns 13 de maig 
a les 11 hores. Tant Rubí Sa-
nitat com el Moviment per a 
unes Pensions Dignes de Rubí 
esperen que siguin molts els i 
les ciutadanes que se sumin a 
la mobilització. / DdR
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L’Ajuntament i la Generalitat arriben a un acord 
per construir l’escola del Bosc, però sense fi xar data
MARTA CABRERA

L’Ajuntament i la Generalitat 
han arribat a un acord verbal 
per tal que l’escola del Bosc, 
actualment en mòduls, esti gui 
construïda abans que fi nalitzi 
la legislatura del govern cata-
là, en mans de Junts per Cata-
lunya i Esquerra Republicana 
de Catalunya.

A fi nals del mes d’octubre, 
l’alcaldessa, Ana M. Martí nez, 
va oferir al conseller d’Edu-
cació, Josep Bargalló, que 
l’Ajuntament assumís per 
avançat el cost de les obres 
per tal que l’escola del Bosc 
pugui tenir un edifici com 
més aviat millor, tot i que la 
competència per construir 
les escoles és exclusiva de la 
Generalitat. En aquella ocasió, 
el conseller va dir que ho es-
tudiaria i que veia la proposta 
amb bons ulls.

Fa unes setmanes, la 
Generalitat va anunciar la 
construcció de 27 edificis 
escolars, entre els quals no hi 
havia l’escola rubinenca, fet 
que va indignar la comunitat 
educati va del centre escolar, 
que fins i tot havia previst 

es podrà aprofi tar el projecte 
redactat el 2010. Bargalló ha 
explicat que “s’hauran de fer 
algunes modifi cacions”, tot i 
que confi a que no s’hagi de 
refer de nou.

L’escola tindria un cost de 
més de 4 milions d’euros
Pel conseller, el gest de l’Ajun-
tament de fer-se càrrec del 
projecte permetrà que es 
construeixi més ràpidament: 
“Si l’Ajuntament pot posar 
els diners abans, nosaltres 
després els hi podem retor-
nar, ara no tenim pressupost 
per fer més de 27 escoles”. El 
conseller ha explicat que el 
pressupost de les obres és de 
més de 4 milions d’euros i que 
una part no es retornarà, tot 
i que no ha volgut dir exacta-
ment quina xifra, perquè cal 
establir-ho al conveni. 

Per la seva banda, l’Ajun-
tament s’ha compromès a 
assumir el cost de la redacció 
del projecte, al voltant dels 
300.000 euros, en cas que 
calgui refer-lo de nou, i també 
a avançar part dels diners de 
la construcció o el total, en cas 
que sigui necessari.

Martí nez va agrair dilluns 
la feina realitzada pel conse-
ller, ja que considera que des 
de la seva arribada a la con-
selleria hi ha hagut un “canvi 
d’acti tud que ha fet possible 
tornar a incloure l’escola del 
Bosc en la planifi cació”. 

L’escola del Bosc té unes 
instal·lacions provisionals en 
mòduls prefabricats des de fa 
gairebé 10 anys i està previst 
que el nou centre educati u es 
construeixi al carrer Mallorca, 
en un terreny cedit el 2006 
per l’Ajuntament.

La reforma del Pau Casals 
també la va assumir l’Ajunta-
ment per la manca de pressu-
post de l’administració catala-
na el 2015. En aquell cas, les 
obres estaven pressupostades 
en més de 400.000 euros. 

Els comuns carreguen contra 
l’Ajuntament
Per la seva banda En Comú 
Podem ha carregat contra 
l’Ajuntament, ja que conside-
ra que no ha defensat prou 
els interessos de la comunitat 
educati va i que el que ha fet 
és “un xut endavant”, en pa-
raules de l’alcaldable, Ànnia 

García: “L’Ajuntament no pot 
comprometre recursos muni-
cipals sense tenir un conveni 
damunt de la taula de retorn 
d’aquests diners per part de 
la Generalitat” i creu que “la 
situació avui és exactament la 
mateixa que la d’ahir”. 

Per la seva banda, la dipu-
tada Marta Ribas considera 
que “l’Ajuntament no ha pres-
sionat prou a la Generalitat” 
per la construcció del centre.

mobilitzar-se. La publicació 
d’aquesta llista sembla que ha 
accelerat les converses entre 
les dues administracions i el 
director dels Serveis Territori-
als del Vallès Occidental, Jesús 
Viñas, es va reunir dilluns amb 
l’alcaldessa. Viñas va explicar 
que la Generalitat accepta 
la proposició del consistori 
d’avançar els diners. Així ho 
va confirmar també Josep 

Bargalló en una visita que va 
fer a la ciutat el dimarts, du-
rant la qual es va reunir amb 
l’AMPA de l’escola: “Estem en 
disposició de signar l’acord en 
els mesos vinents, de fet si no 
hi hagués eleccions, proba-
blement el signaríem ara”, va 
explicar el conseller.

Tot i això, encara no hi 
ha calendari de l’actuació i 
tampoc es coneix si fi nalment 

Fa més de 10 anys que l’escola espera la construcció. / Carla Abril
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El projecte en el qual par� cipen els alumnes està relacionat amb la 
inves� gació de nous an� biò� cs. / Cedida

El Balmes organitza la 5a edició de 
la cursa solidaria pel càncer infan� l
MARTA CABRERA

El col·legi Balmes ho té tot 
a punt per celebrar el 19 de 
maig la cinquena edició de 
la Cursa solidària pel càncer 
infan� l, que en l’edició ante-
rior va aconseguir recaptar 
prop de 5.000 euros. Tots els 
benefi cis de la jornada es des-
� nen a les unitats de recerca 
oncològica de l’Hospital de 
Sant Joan de Déu. En aquesta 

nova edició, la cursa porta per 
nom ‘Camina, corre i balla 
contra el càncer infan� l’.

El president de l’AMPA del 
centre educa� u, César Obea, 
ha explicat que la cursa és 
un projecte consolidat que 
la ciutat ja s’ha fet seu i que 
serà una “festa de la solidari-
tat, de la família i dels valors, 
esperem que tothom s’ho 
passi molt bé i vingui molta 
gent”.

La directora del Col·legi 
Balmes, Rosa Maria Solvas, 
ha indicat que la cinquena 
edició “serà més completa 
que les anteriors, perquè 
inclou una masterclass de 
zumba i una fi deuada. L’ob-
jectiu és també fer un dia 
d’escola perquè els pares i 
mares puguin gaudir del dia i 
expressar germanor”.

Per la seva banda, l’al-
caldessa de Rubí, Ana M. 
Mar� nez, que ha assis� t a la 
presentació, ha lloat la tasca 
del centre educa� u, del qual 
ella va ser alumna: “A banda 
de la seva contribució com a 
peça essencial de l’educació 
de la ciutat, tenen temps i 
valors per treballar qüesti-
ons tan importants com les 
causes solidàries”.

Les ac� vitats � ndran lloc 
a la pista d’atle� sme de Can 
Rosés i consistirà en una 

primera cursa d’adults a les 
9.30 hores, amb un cost de 
10 euros, una classe de zum-
ba a les 10.45 hores, també 
amb un preu de 10 euros, i 
les curses infan� ls, a par� r 
de les 12 hores i totalment 
gratuïtes. 

Qualsevol persona hi pot 
par� cipar, encara que no cor-
ri, ja que es podrà adquirir el 
dorsal solidari o comprar pro-
ductes de merchandising. Pel 
que fa a la fi dueada, � ndrà 
un preu de 4 euros i inclourà 
la beguda.

A més d’ajudar a una cau-
sa solidària, la jornada també 
serveix per sensibilitzar els 
infants al voltant d’aquesta 
malal� a. De fet, l’any passat, 
els més pe� ts de l’escola van 
acompanyar la direcció de 
l’escola i l’AMPA en el lliura-
ment del xec a l’Hospital Sant 
Joan de Déu.

César Obea, Ana M. Mar� nez y Rosa María Solvas, durant la presen-
tació de la inicia� va. / Ajuntament-Localpres 

Alumnes delbatxillerat cien� fi c de 
l’Ins� tut Torrent dels Alous col·laboren 
en el projecte internacional MicroMón
Alumnes de l’ins� tut Torrent 
dels Alous estan col·laborant 
amb la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) en el 
projecte MicroMón, una inici-
a� va internacional en la qual 
l’any passat van col·laborar 
276 universitats de 14 països 
diferents. L’objec� u principal 
d’aquest projecte és trobar 
candidats bacterians capaços 
de produir nous an� biò� cs. 
Alhora vol animar a les noves 
generacions científiques i 
donar a conèixer la preocu-
pació per la resistència als 
an� biò� cs habituals. 

Els alumnes rubinencs 
participants en el projecte 
realitzaran al llarg de cinc 
sessions els passos necessaris 
per aïllar aquests microorga-
nismes, des de la recollida 
de mostres, la sembra i se-

lecció de possibles candidats 
bacterians a produir nous 
antibiòtics. Tot això, acom-
panyats per estudiants de 
microbiologia, microbiologia 
ambiental i biotecnologia de 
la UAB, que són els que fan 
de professors. 

Fins ara s’han efectuat 
les dues primeres sessions i 
s’han valorat de forma molt 
posi� va. Com es pot veure 
en les imatges, els alumnes 
han estat molt concentrats 
i animats a fer les tasques 
encomanades. 

El 4 de juny a les 18 hores 
els estudiants del Torrent dels 
Alous prepararan una ac� vi-
tat a l’ins� tut, oberta al públic 
en general, on exposaran el 
que han après sobre el risc 
real actual de la resistència 
als an� biò� cs. / DdR



ment ha negat que existeixi 
“cap irregularitat en la contra-
ctació de la cap de Recursos 
Humans” i afi rma que la seva 
continuïtat fins a l’octubre 
del 2019 –quan finalitza la 
comissió de serveis– “s’ajusta 
a la llei”. 

També ha explicat que 
Díez està fent funcions de 
tècnica mitjana de RH amb 
una assignació provisional de 
les funcions de cap i que la 
plaça “es convocarà prope-
rament”.

Pel que fa a les compa� -
bilitats, el consistori diu que 
“disposen de documentació 
que acredita la compa� bili-
tat” i que és responsabilitat 
de les administracions on 
treballen autoritzar-la.

Per la seva banda, el se-
cretari d’Organització del PSC, 
Rafael Güeto, ha comparegut 
en roda de premsa per dir 
que “l’equip de govern està 
molt tranquil” i afi rma que la 
denúncia arriba ara per incidir 
en la campanya, un fet que 
considera “de baixesa moral 

convocar la plaça perquè la 
millor persona ocupés el lloc, 
però han preferit fer-ho així 
per col·locar la persona que 
ells volien”.

D’altra banda, l’AUP ha 
interposat una segona de-
núncia, el 6 de maig, per de-
nunciar les incompa� bilitats 
laborals de Maria Mas i Sergi 
García. En aquest cas, es trac-
ta de dos regidors que tenen 
mitja dedicació a l’Ajuntament 
de Rubí amb una remuneració 
de 40.000 euros anuals i, a 
banda, dedicació completa en 
les seves respec� ves feines. 
De professor en un ins� tut en 
el cas de García, i de tècnica a 
l’Ajuntament de Barcelona, en 
el cas de Mas. 

Vicenç Rabadan, membre 
de l’AUP, ha afi rmat que les 
denúncies no arriben ara per-
què sigui campanya electoral, 
sinó perquè “és ara quan 
fi nalitza el mandat”.

El govern nega cap irregu-
laritat
En un comunicat, l’Ajunta-
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L’AUP denuncia l’alcaldessa i un regidor per presumpte tràfi c d’infl uències 
i prevaricació en la contractació de la cap de Recursos Humans
L’Ajuntament diu que no hi ha “cap irregularitat” 
i que la plaça “es convocarà properament”
MARTA CABRERA

L’Alterna� va d’Unitat Popular 
(AUP) ha presentat una de-
núncia al jutjat de Rubí contra 
l’alcaldessa, Ana M. Mar� nez, 
i el regidor de Serveis Cen-
trals, Moisés Rodríguez, per 
presumptes delictes de pre-
varicació i tràfi c d’infl uències. 
Segons l’advocat de l’AUP, 
Raúl Barroso, “hi ha indicis 
que l’alcaldessa i el regidor 
de Serveis Centrals haurien 
comès fets delic� us i volem 
que la jus� cia dirimeixi si hi 
ha o no delicte”.

La denúncia, registrada el 
16 d’abril, es basa en el nome-
nament “irregular” de la cap 
de Recursos Humans, María 
Ascensión Díez, un fet que ja 
van denunciar públicament 
fa uns mesos l’AUP i també la 
CGT. En el cas del sindicat, fa 
un mes que va portar el cas 
a la justícia administrativa. 
Es dona la circumstància que 
Díez està imputada per una 
peça separada del Cas Mer-
curi, la número 31, en la qual 

s’inves� ga diverses persones, 
entre les quals hi ha Manuel 
Bustos, per tràfi c d’infl uències 
i malversació, un afer que 
encara no té sentència.

Díez va ser contractada 
a través d’una comissió de 
serveis –una fórmula a través 
de la qual un funcionari pot 
anar a treballar a una altra 
administració si aquesta el 
reclama– amb el permís del 
Consorci de Residus del Va-
llès, on ella té la seva plaça.

Barroso, que també forma 
part de l’acusació popular del 
Cas Mercuri, entén que la 
comissió de serveis es jus� fi ca 
en “casos d’emergència”, i ha 
afi rmat que hi ha indicis de 
delicte perquè “el nomena-
ment es va comunicar als tre-
balladors abans fi ns i tot d’ob-
tenir el permís del Consorci”. 
També subratlla que Díez no 
té la categoria necessària per 
ocupar aquesta vacant: “Han 
tingut temps de sobra per 

L’advocat Raúl Barroso, amb membres del par� t. / Carla Abril

i polí� ca mesquina”. També 
ha dit que estudiaran accions 
legals contra qui hagi interpo-
sat l’acusació per “denúncia 
falsa, difamació o injúries”. 
Per úl� m, Güeto ha dit que 
Maria Mas ha “complert els 
tràmits administratius per 
demanar la compatibilitat i 
l’AUP ho sap”.

Els socialistes acusen l’Alterna� va de posar una 
“denúncia falsa” i de fer “polí� ca mesquina”
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Aprovat el Pla per a la gent gran i 
un protocol de violència masclista
REDACCIÓ

El Ple de l’Ajuntament, ce-
lebrat dijous de la setma-
na passada, va aprovar per 
unanimitat el Pla estratègic 
en l’àmbit de les persones 
grans 2019-2022 i el pro-
tocol per l’abordatge de la 
violència masclista a Rubí. 
Es tracta de dos documents 
importants, en el primer cas 
per desenvolupar políti ques 

públiques per a la gent gran i, 
en el segon, per tal de millo-
rar l’atenció a les dones que 
són vícti mes de la violència 
masclista.

Tots els grups municipals 
van votar a favor del Pla per 
a la gent gran, que té com 
a objecti u planifi car les po-
líti ques d’envelliment acti u 
i saludable fi ns al 2022 per 
tal de respondre a les ne-
cessitats d’aquest col·lecti u, 

que representa el 16% de la 
població de la ciutat.

Entre les mesures que 
aquest pla posa sobre la 
taula hi ha la de crear progra-
mes de caminades, millorar 
l’oferta d’oci per a la gent 
gran, fomentar els cursos 
d’educació digital, millorar 
la cobertura de les necessi-
tats per a persones grans en 
situació vulnerable, millorar 
l’accés a l’Hospital de Ter-
rassa, millorar l’accessibilitat 
dins dels habitatges i de les 
voreres i passos de vianants 
de la ciutat.

Violència masclista
Pel que fa al protocol per 
l’abordatge de la violència 
masclista, és una eina que 
pretén trencar amb el caràc-
ter assistencialista de la llei 
actual i abordar la violència 
masclista des d’un punt de 
vista dels drets de les dones 
per garanti r la seva autono-
mia i llibertat, tal com esta-
bleix la llei. Així, el document 
redefineix el concepte de 
violència i n’amplia els àm-
bits (parella, familiar, laboral 
i social), incorpora diferents 
nivells d’intervenció, defi neix 
les situacions d’urgència, 
concreta la funció de cada 
servei municipal i estableix 
un llenguatge comú entre els 
professionals. Es tracta d’un 
protocol marc que coordina 
els diferents serveis muni-
cipals en casos de violència 
masclista, com els Serveis 
Socials, els cossos de segu-
retat, els centres educati us, 
els serveis sanitaris, etc., amb 
la intenció de garantir-ne 
l’efi càcia.

Carril bici i ampliació del 
pont de Cova Solera
En el Ple d’abril també es va 
aprovar el projecte de carril 
bici i itinerari de vianants 
amb el vot a favor del PSC, C’s 
i VR i els regidors no adscrits 
Sergi García, Jonatan Cobo 
i Noèlia Borque. ERC, l’AUP, 
ICV, CDC i els regidors no 
adscrits José Manuel Mateo 
i María Dolores Marín es van 
abstenir. 

Es va aprovar també el 
projecte d’ampliació del pont 
de Cova Solera, amb els vots 
favorables del PSC, ERC, C’s, 
CDC i els regidors no ads-
crits Sergi García, Jonatan 
Cobo i Noèlia Borque. Es van 
abstenir els grups de l’AUP, 
ICV i els regidors no adscrits 
José Manuel Mateo i María 
Dolores Marín.

MOCIONS 
APROVADES

-Proposta d’acord de Junta 
de Portaveus de l’Ajuntament 
de Rubí sobre el compromís 
de modernització i millora de 
l’edi�ici de l’escola Schola
Junta de Portaveus

-[ERC] Per a la millora de la 
informació pública publicada 
al web de l’Ajuntament. 
Sí: ERC, l’AUP, C’s, ICV, CDC, VR, 
José Manuel Mateo, Jonatan 
Cobo i Nèlia Borque
Abst.: PSC, Sergi García i María 
Dolores Marín

-[ERC] Per tal de consolidar 
l’ampliació del servei de FGC 
de la línia S1 coincidint amb 
la Festa Major i ampliar-ne la 
freqüència
Unanimitat

El Ple va tenir lloc dijous a la tarda. / Ajuntament

La Junta de Portaveus va 
aprovar una moció liderada 
pel PSC per tal d’ampliar el 
centre escolar la Schola. Tots 
els grups municipals van acor-
dar instar a la Generalitat a fer 
aquesta millora, que compta 
amb un pressupost d’1,5 mi-
lions d’euros. L’escola, que té 
225 alumnes i 15 mestres, ne-
cessita una ampliació, ja que 
actualment presenta diverses 
mancances i problemes en 
ventilació, llum, humitats, 
evacuació, superfície i ac-
cessibilitat. La moció acorda 
crear un grup de treball entre 
el Consell Escolar del centre, 
la Generalitat i l’Ajuntament 
per tal d’identi fi car, inventa-
riar i acordar les actuacions 
necessàries.

També es va aprovar una 

moció presentada per urgèn-
cia per ERC que demana que 
es consolidi el servei de tren 
nocturn durant la Festa Major, 
que coincideix amb les festes 
de Sant Cugat i Terrassa. L’any 
passat 4.238 usuaris van uti lit-
zar el servei, que es va posar 
en marxa per primera vegada. 
Els grups demanen ara que 
la freqüència sigui d’un tren 
cada hora.

Per últi m, també va pros-
perar una moció d’Esquerra 
que demana millorar el web 
municipal i que aquest si-
gui més transparent. Hi van 
votar a favor ERC, l’AUP, C’s, 
ICV, CDC, VR, José Manuel 
Mateo, Jonatan Cobo i Noèlia 
Borque. El PSC, Sergi García i 
María Dolores Marín es van 
abstenir. / DdR

Compromís per millorar la Schola i servei 
de tren nocturn per la Festa Major
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ESPECTACLE DE LLUM I COLOR
DIVENDRES 10 · 22:00
PL. PERE AGUILERA
Vine a gaudir d’aquest espectacle visual 
que deconstrueix l’ajuntament amb un 
videomapping que explica com hem 

ACTE JOVE
DISSABTE 11 · 19:30
PL. SALVADOR ALLENDE

22h Concert gossa d'era

RECORREGUT FEMINISTA PER 
LA CIUTAT  #NOCTURNESRUBÍ
DIVENDRES 17 · 22:00
PL. DE L’ESTACIÓ DE FGC

PASSEJADA GUIADA PER 
L’ENTORN NATURAL
DIUMENGE 19 · 09:00

DINAR POPULAR
DIUMENGE 19 · 14:00
PL. DOMÈNECH

XERRADA
DIMECRES 22 · 19:00
PL. DE L’ESTACIÓ DE FGC
I a partir del 26 de maig què? 

AGENDA D’ACTIVITATS
no fem campanya, fem política

Facebook:

 

Instagram:
@auprubi

Twitter:
@aup_rubi

Telegram:

Whatsapp:

ACTE FINAL DE CAMPANYA 
DIVENDRES 24 · 19:00 ·  JARDINS DE L’ATENEU



El Col·legi d’Arquitectes 
organitza un debat 
electoral sobre urbanisme

Miquel Turné i Miquel Gaju, del Col·legi d’Arquitectes. / Carla Abril

El Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya organitza a Rubí 
un debat electoral entre els 
candidats a l’alcaldia per tal de 
discu� r i tractar temes relacio-
nats amb l’urbanisme. 

Es tracta d’una proposta 
que a la comarca ja s’ha fet 
en altres ocasions a Terrassa, 
Sabadell i Granollers i que en-
guany s’amplia a Rubí: “Creiem 
que és un moment fantàs-
� c perquè els par� ts durant 
aquests dies estan recep� us, 
els toca parlar i nosaltres po-
dem aportar idees”, ha explicat 
Miquel Turné, delegat del 
Vallès Occidental de l’òrgan 
col·legiat. 

El debat està previst el 
16 de maig a les 18 hores al 
Castell, estarà obert a tota la 
ciutadania, i de moment tots 
els par� ts, a excepció de Vox, 
han confi rmat la seva presèn-
cia. Així, els alcaldables Xavier 
Corbera, Betlem Cañizar, Anto-
ni García i Jaume Buscallà han 
confi rmat que seran ells qui as-
sisteixin al debat, mentre que 

Arrenca la campanya electoral de les municipals del 26 de maig
REDACCIÓ

Amb la tradicional enganxada 
de cartells a diferents punts 
de la ciutat, els par� ts polí� cs 
han donat aquesta mitjanit el 
tret de sor� da a la campanya 
electoral per a les eleccions del 
26 de maig, una doble jornada 
electoral. Per una banda, la 
ciutadania haurà de votar els 
representants a l’Ajuntament 
per als pròxims quatre anys 
i, per altra, els del Parlament 
Europeu.

A Rubí, es presenten en 
aquestes eleccions municipals 

un total de 10 candidatures, 
encapçalades per sis homes 
i quatre dones (vegeu quadre 
adjunt).

El Par� t dels Socialistes de 
Catalunya, que presenta per a 
la reelecció com a alcaldessa 
a Ana M. Mar� nez, aspira a 
repe� r com a força més vo-
tada i fi ns i tot a millorar els 
resultats de les municipals 
del 2015, quan va perdre dos 
regidors.

Esquerra Republicana de 
Catalunya estrena com a can-
didat a Xavier Corbera, actual 
portaveu del grup municipal. 
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en el cas d’En Comú Podem, 
el representant de la formació 
serà Andrés Medrano, número 
2 de la candidatura. 

El POUM, la mobilitat i l’ha-
bitatge
El debat s’estructurarà en 
quatre preguntes, que el Col-
legi d’Arquitectes ja ha enviat 
a les formacions polí� ques, i 
cada portaveu � ndrà 2 minuts 
per contestar-les. Després, 
podrà intervenir el públic. Les 
preguntes seran prioritats polí-
� ques en urbanisme, el POUM, 
la nova mobilitat i l’habitatge.

A banda del debat, l’ens va 
enviar als candidats de totes 
les forces polí� ques al febrer 
un decàleg d’urbanisme amb 
deu punts destacats, entre els 
quals hi ha qües� ons relacio-
nades amb el dret a l’habitat-
ge, la transformació urbana, 
el patrimoni, l’urbanisme en 
polí� ques socials, el projecte 
de ciutat, l’espai públic, la reha-
bilitació d’edifi cis o l’efi ciència 
energè� ca. / M.C.

ERC, segona força el 2015, s’ha 
marcat com a objec� u liderar 
el relleu del PSC al govern 
municipal.

També estrena candidat 

Ciudadanos-Par� do de la Ciu-
dadania, que ha escollit Rober-
to Mar� n, excap de gabinet de 
l’alcaldessa, com a cap de llista. 
La formació taronja vol repe� r 

i millorar els bons resultats de 
les darreres eleccions, quan va 
ser la tercera força i va obtenir 
4 regidors, el que li permetria 
ser clau en la governabilitat.

L’Alterna� va d’Unitat Po-
pular, amb Betlem Cañizar 
com a alcaldable, continua 
apostant per un projecte 
municipalista i assembleari 
i vol mantenir o millorar els 
resultats del 2015 quan van 
aconseguir 3 regidors, amb la 
intenció de ser decisius en un 
govern alterna� u al PSC.

En Comú Podem Rubí és 
la primera vegada que es 
presenta com a tal a la ciutat. 
La coalició entre Podem Rubí 
i Inicia� va per Catalunya està 
encapçalada per la periodista 
Ànnia García i no descarta 
donar la sorpresa per liderar 
un nou govern.

Junts per Rubí també és 
el primer cop que es presen-
ta a la ciutat sota aquesta 
marca i recull el tes� moni de 

Convergència. En aquest cas, 
Jaume Buscallà, qui ja havia 
estat regidor de govern amb 
el PSC, és la cara visible del 
nou projecte.

El Par� t Popular encara les 
municipals després d’un man-
dat desastrós, en el qual va 
acabar expulsant els seus dos 
regidors, amb una cara nova, 
Juan José Giner. L’objectiu 
dels populars és mantenir la 
representació. Veïns per Rubí, 
amb Antoni García com a alcal-
dable, aspira a repe� r la seva 
representació després que el 
2015 aconseguissin entrar al 
Ple amb un regidor. 

I dos par� ts més que no 
tenen representació espe-
ren aconseguir-la: es tracta 
de Rubí Republicana, una 
candidatura independen� sta 
que s’ha ar� culat al voltant 
del moviment de Primàries, 
i Vox, la polèmica formació 
liderada a l’estat per San� ago 
Abascal.

PARTIT DELS SOCIALISTES  
ANA MARÍA MARTÍNEZ 

ESQUERRA REPUBLICANA 
XAVIER CORBERA

CIUDADANOS.  
ROBERTO MARTÍN

EN COMÚ PODEM 
ÀNNIA GARCÍA

ALTERNATIVA d’UNITAT 
POPULAR. BETLEM CAÑIZAR

JUNTS PER RUBÍ 
JAUME BUSCALLÀ

PARTIT POPULAR 
JUAN JOSÉ GINER

VEÏNS PER RUBÍ 
ANTONI GARCÍA

RUBÍ REPUBLICANA 
LLUÍS ROSET

VOX 
VANESSA GARRIDO

CA
N

DI
DA

TU
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Persones, habitatge i territori, eixos 
del nou pla de treball de l’AUP

El PP vol crear un sistema interacti u 
entre la ciutadania i l’Ajuntament 
per millorar l’espai públic 

LARA LÓPEZ

L’Alternati va d’Unitat Popular 
(AUP) ha presentat el seu nou 
Pla de treball, un conjunt 
de més d’un centenar de 
propostes d’acció local, que 
posa el focus en les perso-
nes, l’habitatge, el territori i 
l’Ajuntament. Com a novetat, 
aquest nou pla de treball ha 
estat dissenyat de cara als 
propers 8-10 anys en lloc dels 
4 anys del pla anterior.

Marina Dolset, número 7 
de l’AUP per a les municipals, 
va explicar que es tracta d’un 
“pla de treball i no un progra-
ma electoral” i que és un full 
de ruta “viu, sempre obert a 
canvis i esmenes”. Les inici-
ati ves estan treballades per 
incloure de forma transversal 
els col·lecti us de les dones, 
joves, gent gran, persones 
amb diversitat funcional i 
gent migrada. Destaquen 
accions com el reforçament i 
millora de l’atenció en serveis 
socials i sociosanitaris, el de-
senvolupament d’una xarxa 

de centres cívics culturals, la 
dotació de més recursos als 
centres formati us i creacions 
de xarxes educatives en la 
lluita contra la segregació 
escolar, etc.

Com a novetat, l’AUP 
proposa la creació d’una 
regidoria específi ca de femi-
nismes per canviar la visió 
de l’Ajuntament, per tal que 
totes les accions locals puguin 
comptar amb una perspecti va 
de gènere.

Campanya parti cipati va
En relació a les pròximes 
eleccions municipals del 26 
de maig, Marina Dolset va 
afirmar que des de l’Alter-
nativa d’Unitat Popular no 
faran campanya electoral 
amb míti ngs, sinó que faran 
diversos actes parti cipati us. 
El primer d’ells serà el 10 de 
maig, amb la projecció d’un 
vídeo mapping a la façana de 
l’Ajuntament amb conti ngut 
sobre Rubí; seguit el 17 de 
maig per una marxa nocturna 
feminista no mixta pels car-

rers de la ciutat, amb alguns 
punts destacats pel seu mal 
estat o per ser de risc per les 
dones que hi passen soles. 
L’AUP també té previst orga-
nitzar un acte de territori i un 
altre dedicat als joves.

D’altra banda, la formació 
assembleària estrena nova 
web estemapunt.auprubi.cat 
amb el lema de la campanya 
per les eleccions municipals: 
‘Estem a punt’, un portal on 
es recullen iniciati ves sobre 
economia social i solidària, 
nous models d’habitatge as-
sequible contra l’especulació, 
la parti cipació de la ciutada-
nia, un urbanisme centrat en 
les persones o l’autodeter-
minació dels Països Catalans, 
entre altres.

Finalment, la formació 
va anunciar que no penjaran 
els cartells de campanya sinó 
que comparteixen a la seva 
web una versió descarregable 
d’aquests documents per tal 
que els seus simpati tzants els 
puguin difondre i penjar ells 
mateixos.

Marina Dolset i Ferran Monterde, durant la presentació el Pla de Treball de l’AUP. / Cedida

Divendres, 10 de maig de 2019ELECCIONS MUNICIPALS 9

REDACCIÓ

El Parti t Popular (PP) de Rubí 
considera que la ciutat està 
abandonada, els carrers en 
mal estat i hi ha un dèficit 
greu d’aparcament. Així ho 
ha apuntat Juan José Giner, 
alcaldable de la formació, qui 
assenyala que “si el PP arriba 
al govern, canviarem aquesta 
situació i serem efi caços en el 
manteniment i conservació de 
l’espai públic”.

Entre les mesures que 
Giner ha assenyalat per assolir 
aquest objectiu, hi ha la de 
crear un sistema interactiu 
entre la ciutadania i l’Ajunta-
ment per tal que el ciutadà 
pugui enviar directament una 
queixa, foto o denúncia de 
qualsevol situació defi cient al 
tècnic responsable, “qui estarà 
obligat a actuar i respondre de 
forma immediata”.

Una altra de les propostes 
és crear un pla d’urbanisme 
general, amb especial atenció 
a les urbanitzacions, “ja que 
aquestes no es poden per-
metre la deixadesa en la qual 
es troben”, i un pla de millora 
de la seguretat i el transport 
urbà.

A més, proposen cobrir 
part de la riera per connectar 
les urbanitzacions i el centre 
urbà, creant un nou espai per 
dedicar-lo a l’aparcament i a 
una zona d’oci. El candidat del 
PP a l’alcaldia també apunta 
que aposten per construir 
noves instal·lacions esporti ves 
per sati sfer les demandes de 
les entitats esportives i una 
nova piscina municipal “que 
sigui adequada amb la pobla-
ció que té Rubí actualment”. 
Aquest espai, segons Giner, 
hauria de comptar amb piscina 
per adults i per a infants i grans 
zones de pícnic, com hi ha a 
altres ciutats.

L’alcaldable de la formació 
també proposa reformar el sis-
tema de subvencions d’ajuts al 
menjador i de llibres escolars, 
“perquè les famílies que es 
queden fora per diferència 
d’uns quants euros puguin op-
tar als ajuts”. També proposa 
ajuts per a infants amb dietes 

especials, com els celíacs.
Altres propostes són am-

pliar les places de guarderia 
i de residència de la tercera 
edat a Las Torres i “la creació 
d’un programa integral per a 
persones amb dependència 
vinculat a serveis socials i ben 
gesti onat”.

Juan José Giner, candidat del PP. / Cedida
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Rubí Republicana presenta una 
candidatura “disposada a fer 
efectiva la independència”

laRa lópEz

Rubí Republicana-Primàries 
de Catalunya va presentar 
oficialment el passat dissabte 
a la tarda la seva candidatura 
a les eleccions municipals 
del 26 de maig, una opció 
que defensen com a dife-
rent, ja que el seu llistat de 
candidats i programa estan 
decidits entre tots els inscrits 
al partit, que es defineix com 
“republicà, independentista 
i representant dels valors de 
la participació, la igualtat i la 
transparència”.

Una cinquantena de per-
sones van assistir a l’acte, 
on es van reunir els 25 can-
didats i candidates. La ma-
joria d’aquests provenen de 
l’activisme polític rubinenc, 
principalment d’entitats so-
biranistes com l’Assemblea 
Nacional Catalana i de pro-
fessions tan diverses com 
advocats, metges, arquitec-
tes, mestres, funcionaris o 
dissenyadors.

Lluís Roset, cap de llista 
de Primàries Rubí, va afirmar 
que els representants de la 
formació “estimen Rubí, volen 
que sigui una gran ciutat i que 
no tinguem enveja d’altres 
localitats on es viu millor”. 
Com a força independentista 

i republicana, el seu objectiu 
és “prendre control del ter-
ritori des de Rubí i ajudar a 
fer que la independència de 
Catalunya es faci efectiva com 
més aviat millor”.

Aquest dijous han apro-
vat el seu programa electoral 
i segons va avançar Roset, és 
un programa a llarg termini 
on hi ha propostes per Rubí 
de cara als propers 10-30 
anys. “Tots hem col·laborat 
en l’elaboració d’un programa 
polític que serà molt potent”, 
va afirmar.

El portaveu de la formació 
local, Albert Sorrosal, va ser 
l’encarregat de presentar 
l’acte, que també va comp-
tar amb la presència d’Anna 
Arqué. La candidata de Pri-
màries Catalunya va afirmar 
que “no representen una foto 
d’una candidatura normal”, ja 
que els candidats s’han esco-
llit amb el criteri de la gent i 
no en un despatx per la par-
titocràcia. “Som candidates i 
candidats valents, generosos 
i honestos, lleials al mandat 
de l’1 d’octubre i disposats 
a fer efectiva la independèn-
cia, que hem decidit fer un 
pas endavant perquè l’acció 
política i institucional no està 
a l’altura de les exigències de-
mocràtiques”, va explicar.

Membres d’En comú podem, durant la roda de premsa. / carla abril

En comú podem posa l’atenció en 
la lluita contra la segregació escolar
MaRta cabRERa

En Comú Podem Rubí inclou 
en el seu programa electoral 
la lluita contra la segregació 
escolar i una de les seves 
propostes per començar a 
revertir aquesta problemà-
tica és dotar de més eines i 
recursos l’Oficina Municipal 
d’Escolarització (OME), de 
recent creació. “Creiem que 
cal crear un organisme que 

superi l’OME, que coordini 
les diferents accions dins d’un 
pla estratègic d’educació que 
inclogui accions que convidin 
entitats socials, culturals 
o medioambientals de la 
ciutat perquè participin de 
forma activa en els projectes 
educatius”, ha explicat Elena 
Montesinos, número 4 de la 
candidatura.

Aquest aspecte de coo-
peració és fonamental per 

lluitar contra la segregació 
escolar, segons ha explicat 
Montesinos, que creu que cal 
abordar l’educació des de la 
“solidaritat dels centres i no 
des de la competència, cal un 
projecte col·laboratiu que re-
culli casos d’èxit de diferents 
centres i es comparteixi per 
aplicar-ho en altres escoles”.

Un dels conceptes que cal 
analitzar a l’hora de tractar el 
tema de la segregació escolar 
és la qüestió de la zonificació 
escolar. La candidata d’En 
Comú Podem, Ànnia García, 
ha explicat que “cal una di-
agnosi ben enfocada per tal 
de saber perquè les famílies 

escullen uns centres i no uns 
altres, i s’ha de poder parlar 
clar, no s’han d’amagar ar-
guments si es vol resoldre el 
problema”. Per García, “quan 
es tinguin els resultats de la 
diagnosi sobre la taula, si una 
zonificació diferent ajuda a 
lluitar contra la segregació 
escolar, es plantejarà”.

Per a la formació, l’objec-
tiu final és que la comunitat 
educativa “intercanviï experi-
ències per fer tots els centres 
atractius i que famílies de 
diferent estrat sociocultural 
se sentin cridades per les 
escoles, així hi haurà més he-
terogeneïtat en els centres”.

imatge dels membres de la candidatura. / cedida



Divendres, 10 de maig de 2019ELECCIONS MUNICIPALS 11

JxR considera que cal replantejar 
les zones espor� ves de Rubí
CRISTINA CARRASCO

Junts per Rubí (JxR) creu que 
la ciutat necessita un replante-
jament de les zones espor� ves 
existents per millorar-les i po-
der donar resposta als proble-
mes i necessitats que pateixen 
les entitats i clubs usuàries 
d’aquestes. Així ho ha apuntat 
Jaume Buscallà, alcaldable de 
la formació, que considera 
que els equipaments espor� us 
estan envellits i que necessiten 
arranjaments urgents.

El candidat de Junts per 
Rubí creu que l’arrel del pro-
blema és la manca d’inversió 
durant els darrers anys en 
equipaments espor� us, mal-
grat l’increment de la població 
i que cada vegada hi ha més 
rubinencs que practiquen 
esports.

En aquest sen� t, Buscallà 
apunta que cal replantejar 
íntegrament la zona espor� va 
de Can Rosés, des del Club Na-
tació fi ns a les pistes d’atle� s-
me. “Cal defi nir un pla integral 
d’aquesta zona per donar-li 

una unitat, ja que hi conviuen 
molts clubs esportius, amb 
diferents necessitats”, ha as-
senyalat.

Entre aquestes, s’ha referit 
a les dimensions de la piscina 
de waterpolo que no té les mi-
des mínimes per acollir par� ts 
de Divisió d’Honor; l’estat de 
les pistes d’atle� sme i del camp 
que comparteixen la Penya 
Blaugrana, les competicions 
escolars i la mateixa UE Rubí.

Per Buscallà, a més, les 
noves infraestructures que 
s’han obert han estat “desa-
fortunades”, en referència 
al poliespor� u La Llana, que 
encara no disposa de servei de 
bar perquè no s’ha licitat, que 
no serveix per a esports com 
l’hoquei línia o el rocòdrom, 
que s’obre de forma irregular.

JxR considera que el re-
plantejament de totes aques-
tes zones s’ha de fer conjunta-
ment amb en� tats i clubs.

Piscina d’estiu a Ca n’Alza-
mora
També en matèria espor� va, 

la formació aposta per dotar la 
ciutat amb una segona piscina 
oberta, ja que la de Can Rosés 
considera que és insuficient 
per a una ciutat de 75.000 
habitants. 

Pel candidat de Junts per 
Rubí, aquesta nova piscina es 
podria ubicar a Ca n’Alzamora, 
un barri amb moltes famílies 
joves, amb parades d’autobús, 
proper als Ferrocarrils i amb 
possibilitat de crear aparca-
ment. 

Buscallà ha presentat les propostes acompanyat de Sulayman Trawa-
lly, entrenador de futbol de la Penya i número 18 de la candidatura 
de JxRubí. / C.C. 

VR promet fer més de 800 
aparcaments perifèrics

Més de 800 aparcaments. 
Aquesta és la proposta de Ve-
ïns per Rubí (VR) per acabar 
amb el problema de la falta 
d’aparcaments al centre i als 
barris de la ciutat. Es tracta 
d’una proposta que preveu la 
construcció de dos edifi cis de 
quatre plantes amb aparca-
ments, un ubicat al sud de la 
ciutat, al carrer Edison, i l’al-
tre, al carrer Lepant, al nord 
de Rubí. “Tenim veïns de les 
urbanitzacions, molt llunya-
nes al centre o han de poder 
venir a fer ges� ons i a gaudir 
de Rubí, és important perquè 
no marxin a altres ciutats”, 
ha explicat Gustavo Mar� n, 
número 2 de la candidatura. 
Aquests grans edifi cis d’apar-
caments, que també podrien 
contenir algun equipament, 
podrien ser de lliure accés, 
de rotació o de zona verda. 

El cost aproximat dels dos 
edifi cis seria d’entre 600.000 
i 800.000 euros cadascun.

A banda d’aquests més de 
800 aparcaments perifèrics, 
la formació política també 
creu que es podrien guanyar 
més aparcaments al centre 
i els barris reestructurant 
alguns carrers i op� mitzant 
l’espai.

Un tramvia per l’avinguda de 
l’Estatut
A banda d’això, per millorar la 
mobilitat, VR creu que, amb 
la pacifi cació de l’avinguda de 
l’Estatut, es podria estudiar la 
implantació d’un tramvia amb 
un recorregut de 4 km, des de 
l’avinguda de les Olimpíades 
fi ns a la Renfe. Es tracta d’una 
proposta que Veïns per Rubí 
es planteja a mitjà o llarg 
termini. / M.C.

Antoni García i Gustavo Mar� n, mostrant un dels aparcaments que 
han projectat a la perifèria de la ciutat. / Carla Abril



Dels resultats de les eleccions munici-
pals del 2015 va sorgir un Ple molt 
fragmentat, sense majories absolutes. 

El PSC, com a força més votada, va liderar en 
minoria l’executiu local, després d’un intent 
de pacte que no va arribar a bon port per part 
d’altres forces d’esquerres, que consideraven 
que era el moment de rellevar els socialistes, 
en el govern des de l’any 2003.

Tot i que la voluntat inicial va ser la d’arri-
bar a consensos, després del primer any, el man-
dat va passar a estar marcat per la confrontació, 
la crispació i la polèmica. La manca d’acord 
amb els partits d’esquerra va obligar el govern a 
mirar cap a la dreta i a aprovar-ho pràcticament 
tot gràcies als vots de PP i Ciudadanos. Aquest 
fet va irritar la resta de formacions.

I arran d’això, Esquerra Republicana, 

Iniciativa per Catalunya Verds, l’Alternativa 
d’Unitat Popular, Veïns per Rubí i Conver-
gència Democràtica van mantenir diverses 
trobades per arribar a un acord i presentar una 
moció de censura per tal que Xavier Corbera 
fos el nou alcalde, rellevant així Ana M. Mar-
tínez del càrrec.

Una moció de censura que mai va arribar 
a bon port perquè el PSC va allargar la mà 
al regidor de Convergència Sergi García per 
entrar al govern amb el suport de C’s i el PP, 

que volien evitar un futur alcalde de caràcter 
independentista. Així, Sergi García, sense 
abandonar el seu grup polític, va entrar al 
govern amb una dedicació de mitja jornada 
i una remuneració anual de 40.000 euros i va 
desactivar la possibilitat de canviar el govern. 
L’acció va ser considerada com la compra 
d’un regidor per part del govern i un cas de 
transfuguisme pel que fa a aquest regidor i va 
encendre encara més els ànims.

El PSC es va garantir una certa estabilitat 

i va poder aprovar els pressupostos amb el 
suport incondicional de C’s i el PP. Però es va 
tancar la porta a arribar a un consens amb les 
forces d’esquerra. Pel camí, PP i C’s han viscut 
les seves pròpies crisis i el mandat ha fi nalitzat 
amb cinc regidors que han abandonat les sigles 
per les quals es van presentar. El resultat de tot 
plegat no ha estat positiu per la ciutat.

El 26 de maig els ciutadans estan cridats 
a votar i hauran de decidir la confi guració 
d’un nou govern. Pel bé de la ciutat, els partits 
haurien de posar els marcadors a zero i tornar 
a començar de nou, perquè el consens és im-
prescindible i no s’esperen majories àmplies. Ha 
faltat durant aquest mandat cultura del pacte i 
del diàleg. Esperem que l’experiència serveixi 
precisament perquè aquest conjunt de circum-
stàncies anòmales no es tornin a repetir.

Mandat convuls
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RubíTEA @tea_rubi

Fantás� ca sesión la de ayer de 
BTTEA @dinamikss en el circuito 
de educación vial de #rubicity 
#rubitea #autismo #autisme 
#TEA  @rubi_ciutat

Cartes de la Ciutadania
Parada de bus sense ús
Ja fa un temps que la para-
da d’autobús que hi havia 
dins de l’aparcament de 
l’Escardívol està fora de 
servei, perquè les parades 
han canviat de lloc. Per tant, 
l’autobús ja no necessita 
entrar ni aturar-se dins de 
l’aparcament. 

Com això és així, dema-
no que eliminin la senyalit-
zació vertical i horitzontal 
d’aquesta parada i destinin 
la zona a aparcaments, que 
bona falta fan.

Carles González

FOTODENÚNCIA
D’un ciutadà de Rubí a n’Oriol Junqueras
He llegit atentament la teva carta atansada a 
la gent de Rubí publicada a Diari de Rubí el 
divendres 3 de maig d’enguany. Sé perfecta-
ment, per un dels meus gendres, que ets fi ll 
de Sant Vicenç dels Horts. Ell també ho és. 
Ell està casat i viu en aquesta població. Sóc 
ciutadà de Rubí des de fa 10 anys i escaig. 
Pel meu interès i conreu de les havaneres 
conservo un llibre teu que he llegit més d’un 
cop. Amb copyright teu de 1998 conservo la 
primera edició de 1998 del llibre Els catalans 
i Cuba. Sempre he pensat que si algun dia 
tingués l’ocasió de conèixer-te, em podries 
posar una dedicatòria. El vaig comprar a 
Llibreria Polèmica de Palafrugell.

Oriol: Jo sóc català! I justament per això 
sóc espanyol! Els messianismes polítics no 
m’interessen, tinguin el color que tinguin. 
Actualment el messianisme a casa nostra es 
va confi gurant com a senyera unicolor entorn 
de tres fi tes: Esquerra, República i Catalunya. 
Estimar Catalunya i fer-la valdre vol dir no 
fer-ne d’ella bandera exclusiva de planteja-
ment polític. Hi ha persones arreu que no 
són d’esquerres. N’hi ha que no posen com 

a fi ta política un ideal republicà. I n’hi ha de 
catalanes com jo diametralment oposades 
al que va representar en Lluís Companys i 
Jover. Ell repartia armes a la població l’estiu 
de 1936 a la plaça de Sant Jaume de Barce-
lona com a President ERC de la Generalitat 
de Catalunya. Per lluitar contra el feixisme 
deia ell!

Et prego que rectifi quis i cerquis l’entesa 
amb persones catalanes de la teva quinta 
com jo. N’hi ha unes quantes i amb diferents 
maneres de pensar. Segurament cap contrària 
al plantejament d’ERC t’haurà dit, com ara 
et dic jo, què té a veure l’article 155 de la 
Constitució amb tot el que està succeint 
políticament en els darrers temps arreu 
d’Espanya inclosa Catalunya?

Oriol Junqueras (amb a i no amb e): Visca 
Espanya! (amb majúscules i en llengua cata-
lana). El meu Visca Espanya inclou el nostre 
Visca Catalunya. Espanya sense Catalunya 
dins no existeix. Catalunya fora d’Espanya no 
té sentit ni viabilitat. Vivim al segle XXI. Ja 
va sent hora de deixar de somniar truites!

Una abraçada,
Francesc Martínez Porcell

Hola, escric aquestes línies des de Xile. Busco part de la meva família rubinenca, part 
d’ells van arribar a Vallparadís a inicis de 1900, cognoms materns Petra Juacida Roca, 
Carbonell i després, el 1920, el meu avi patern José Roca Silicis, entenc famílies conegudes 
a Rubí. He estat al cementiri de Rubí i he trobat part d’ells, ara busco els altres. Gràcies 
per ajudar-me.            Arturo Palma Roca

+56 991 399 383
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Perque ens estimem la nostra ciutat

Jaume Buscallà, Laura Vert, Sònia Jorba i 
Ivan Vila encapçalen la llista de Junts per Rubí

Vols conèixer la nostra proposta electoral?

Jaume Buscallà és 
l’alcaldable de Junts 
per Rubí. Gràcies a 
la seva  experiència 
prèvia a l’Ajuntament, 
ocupant la Tinència 
d’Alcaldia de 
Planificació i Govern 
així com les regidories 
d’Empresa, Ocupació 
i Comerç. Buscallà 
coneix profundament 
la ciutat i el seu teixit 
associatiu, del que 

n’ha format part en 
diverses ocasions, 
a més de participar 
activament a l’escola 
de ball i teatre Vuit 
Temps. Laura Vert 
és la número dos 
de la llista. Vert 
és vicepresidenta 
d’Òmnium Cultural 
a Rubí i professora 
d’arts plàstiques. 
D’altra banda, Sònia 
Jorba, que s’ha 

dedicat al comerç, la 
gestió empresarial i la 
selecció de personal, 
és la número tres. 
Jorba és molt 
coneguda entre els 
rubinencs perquè va 
gestionar 12 anys la 
coneguda pastisseria 
familiar Lyonesa. El 
número 4 és l’Ivan 
Vila, lligat al món del 
comerç i la restauració 
a Rubí des de fa 

molts anys i conegut 
pel seu caràcter vital 
i emprenedor.  La 
resta de persones 
que integren la llista 
són persones amb 
un perfil molt divers, 
moltes d’elles no 
militen en cap partit 
però volen canviar la 
ciutat i per això han 
posat tot el seu cor 
i el seu esforç en 
aconseguir-ho.

Ampliarem les activitats lúdiques per a la 
nostra gent gran, i programarem de nou el ball 
al Casino, entre altres accions de lleure.

 RUBÍ NETA I SEGURA

UN NOU PARC AL CENTRE DE RUBÍ

MÉS HABITATGE I MENYS EDIFICIS INACABATS

DIGNIFICAR LES URBANITZACIONS

Nou pla integral de manteniment, amb més 
pressupost fix. Més i millor il·luminació als 
carrers. Ampliarem la plantilla i presència al 
carrer de la Policia Local.

Més zones verdes per poder passejar i gaudir 
amb la família. Convertirem en un gran parc 
l’espai dels jutjats i les places que l’envolten.

Posarem a disposició de la ciutat pisos dels 
bancs inacabats i buits expropiant o exercint el 
dret de compra.

Més manteniment, neteja i equipament a les 
urbanitzacions de Rubí. Ampliarem la partida 
fixa i invertirem en la seva millora.

MÉS ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN

Establirem convenis d’FP dual perquè la gent 
de Rubí es pugui formar i treballar en alguna 
de les moltes empreses situades als polígons 
de la ciutat.

RUBÍ SERÀ PIONERA EN FP DUAL

VOTA!
Perque ens estimem la nostra ciutat DECIDITS A CANVIAR 

      RUBÍ
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Un pulmó verd per a la ciutat

Al centre de Rubí hi ha 
un excés de ciment. 
Ens manquen arbres 
i moltes més zones 
verdes. 
Des de Junts per Rubí 
volem transformar 

els voltants i la plaça 
Salvador Allende en un 
parc central on nens, 
joves i gent gran puguin 
gaudir d’un espai 
natural de qualitat, cívic 
i ben pensat. Sabem 

que el departament de 
Justícia ha demanat 
reiteradament una 
superfície més pràctica 
i moderna per ubicar 
els jutjats. En aquest 
sentit, Jaume Buscallà 

ha constatat que 
“estem treballant 
en dues opcions”. 
El projecte de parc 
contemplaria diferents 
zones: un espai lúdic i 
de joc infantil, un altre 
de trobada entre joves i 
adolescents i un tercer 
destinat a l’exercici 
físic.  També hi hauria un 
espai escènic, una zona 
Wifi amb carregadors 
per a mòbils i una petita 
zona de restauració 
envoltada d’arbres i 
zones verdes.  
Aquest tipus de parcs 
han tingut molt d’èxit 
en altres municipis i 
suposen una alenada 
d’aire fresc per a la 
ciutat. 

Des de Junts per Rubí, les dues principals 
propostes electorals en relació amb l’activitat 
comercial són, en primer lloc, crear una línia 
d’ajuts i reduir les traves administratives per tal 
de facilitar que els comerços de Rubí millorin la 
façana del seu comerç. 
En segon lloc, Junts per Rubí aposta per fer 
més forta la xarxa i l’associacionisme comercial 
de Rubí. Per aquest motiu, des de la formació 
es proposa fomentar l’emprenedoria i establir 
ajuts del 50% de la quota de nous autònoms 
el primer any i un 25% el segon, així com la 
carència d’un any a l’impost d’activitats per 
garantir que només es paga si el negoci tira 
endavant. 
En aquest sentit, la formació considera 
necessari crear més subvencions per a 
noves iniciatives comercials i ampliar-ho a la 
rehabilitació d’establiments que garanteixin 
millor eficiència energètica amb les reformes. 
Tanmateix, Junts per Rubí considera que una 
bona manera de dinamitzar el comerç i fomentar 
l’ocupació es traduiria en bonificacions per la 
contractació de nou personal.

Més ajuts per als comerciants 
i comerços de Rubí

Rubí no es pot permetre tenir pisos buits
L’habitatge s’ha 
convertit en una 
matèria d’urgència 
per a molts habitants 
de Rubí. Per això 
proposem que 
l’Ajuntament pugui fer 
servir el dret de tanteig 
i retracte preferent 
o expropiació per 
adquirir els edificis 
inacabats propietat 
dels bancs. 
Actualment a la ciutat 
hi ha una desena 
de blocs de pisos 
inacabats que podrien 
convertir-se en pisos 
de lloguer i/o compra. 
Algunes d’aquestes 
promocions estan 
força avançades però 
no s’han finalitzat 
perquè no compleixen 
algun requisit legal 

Els propietaris de 
gossos a Rubí saben 
que l’estat dels pocs 
pipicans que hi ha és 
lamentable. 
Des de Junts per Rubí 

Uns pipicans en bones 
condicions i mesures 
contra l’incivisme

d’accessibilitat o 
eficiència energètica 
que, segons Jaume 
Buscallà, es podria 
solucionar si els 
edificis fossin 
municipals. 
Més enllà de la desena 
de pisos propietat 
de la SAREB que 
es podrien comprar 

per aquest sistema, 
segons Jaume 
Buscallà, “treballant 
amb la celeritat 
suficient aquests 
habitatges estarien 
a disposició de la 
ciutadania”. Des 
de Junts per Rubí 
considerem que el 
Govern municipal 

ha de tenir en 
compte i actuar en 
conseqüència davant 
la necessitat imperant 
d’algunes plataformes 
locals i entitats socials 
de disposar de pisos 
d’emergència per a 
persones desnonades 
o en risc d’exclusió 
social. 

ens comprometem a 
arreglar la vegetació 
i arranjar les zones, 
instal·lar enllumenat i, 
una de les coses més 
importants, posar 

fonts d’aigua per als 
gossos i les persones. 
Les zones d’esbarjo 
per a gossos són 
un punt de reunió 
molt freqüentat 

pels propietaris de 
gossos, que sovint 
els utilitzen perquè 
els animals puguin 
estar a l’aire lliure en 
un espai controlat. És 
indispensable col·locar 
més papereres, instal·lar 
bancs per seure i afegir 
marquesines contra 
les inclemències del 
mal temps. Tanmateix, 
des de Junts per 
Rubí som conscients 

del malestar que 
genera les mostres 
d’incivisme per no 
recollir els excrements 
de les mascotes a la 
via pública. 
Per això considerem 
que cal fomentar 
campanyes de 
sensibilització i aplicar 
les mesures de sanció 
oportunes per aquells 
propietaris que no 
siguin responsables.
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URBANITZACIONS
Les urbanitzacions i el seu manteniment són un 
dels eixos principals del programa electoral de 
Junts per Rubí. Hem comprovat a peu de carrer 
la mala conservació i la deixadesa absoluta en 
moltes zones de les urbanitzacions. Perquè 
també són Rubí i els seus veïns paguen els 
mateixos impostos. És urgent dignificar-les. 

ABOCADORS
Primer va ser Can Carreres i ara Can 
Balasch. No podem permetre la instal·lació 
d’un abocador a 700 metres d’una escola i 
dels veïns de Can Serrafossà. Treballarem a 
fons amb els organismes competents i agents 
implicats per evitar l’impacte mediambiental 
d’un nou abocador a Rubí.

IL·LUMINACIÓ
A moltes urbanitzacions de Rubí la il·luminació 
és escassa o inexistent. A més, la llum és 
diversa, mal ubicada i en molts casos no és útil. 
Il·luminarem tot el camí d’Ullastrell a les zones 
on no hi ha llum actualment.

MANTENIMENT

APARCAMENT

ENTORN NATURALMolts carrers i parcs de les urbanitzacions de 
Rubí mostren un estat d’abandonament absolut. 
Cal invertir en el manteniment d’aquests barris 
que també formen part de la ciutat. La seva 
gestió i necessitats són diferents a la del 
nucli urbà però tenen la mateixa importància. 
Dissenyarem un nou pla de manteniment 
adequat a les urbanitzacions, amb partides 
econòmiques fixes anuals. 

NETEJA
Els contenidors desbordats o amb deixalles 
que no corresponen s’ha convertit en una 
imatge massa habitual a les urbanitzacions. 
S’ha de crear un pla de recollida d’escombraries 
específic per aquestes zones, campanyes de 
civisme i facilitar punts de recollida de trastos. 

AUTOBUSOS
Molta gent que viu a les urbanitzacions prefereix 
agafar el cotxe o anar a peu abans que agafar 
l’autobús de la seva zona per diversos motius. 
S’ha de replantejar el recorregut i l’horari 
dels autobusos, posar les parades on toca i 
acondicionar-les amb bancs, marquesines i 
llum. 

Cal protegir l’entorn natural i promoure els 
camins rurals. Rubí té més espais naturals 
del que ens pensem però en molts casos 
no estan cuidats, hi ha deixalles per accions 
incíviques i no hi ha rutes o camins senyalitzats. 
Bonificarem totes les accions dels propietaris 
de zones rústiques o rurals per tenir cura de la 
seva neteja i manteniment.

Les persones residents a les urbanitzacions 
gaudiran del doble de temps d’estacionament 
a l’aparcament del centre de Rubí per poder fer 
compres i altres gestions.

Trobar aparcament a la ciutat sembla més 
aviat una gimcana. 
Des de Junts per Rubí proposem trobar una 
solució a aquest mal de cap per a molts 
rubinencs i rubinenques, i alhora evitar que 
molts veïns de les urbanitzacions prefereixin 
agafar el cotxe i marxar als centres 
comercials de Sant Cugat o Terrassa davant 
la impossibilitat de trobar un aparcament 
gratuït prop del centre. 
Per començar, que la cavalcada de Reis 
i altres espectacles que se celebren a 
l’Escardívol, un espai d’aparcament que 
mostra signes de saturació, es traslladin 
a l’amfiteatre del Castell. Restringir 
l’aparcament a l’Escardívol afecta el comerç 
local, que veu com disminueixen les vendes.
Tanmateix, cal que tot l’aparcament de la 
ciutat sigui rotatiu i treure totes les àrees de 
zona blava, així com replantejar el recorregut 
dels autobusos i/o un transport públic 
alternatiu per facilitar la mobilitat dels veïns i 
evitar el cotxe.

Aparcar a Rubí, 
missió impossible? 
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UNA CIUTAT SEGURA

Un estudi recent 
d’UNESPA, la 
patronal espanyola 
de les companyies 
asseguradores, confirma 
que Rubí és una de les 
cinc ciutats de l’estat 
amb més robatoris 
greus a comerços. 
Sense oblidar els 
intents i robatoris 
consumats a 
pisos del centre i 
urbanitzacions, on 
difícilment arriben les 
patrulles de la policia 
local per escassetat 
d’agents. 
Des de Junts per 

La indústria a Rubí 
és el principal 
dinamitzador de 
l’economia i genera 
llocs de treball. Per 
què no potenciar-
lo donant més feina 
i formació a la gent 
de Rubí? Una de les 
propostes electorals 
primordials de Junts 
per Rubí és establir 
convenis d’FP 

Formació, ocupació i indústria a Rubí 

dual a través del 
centre de formació 
professional de Rubí, 
perquè les persones 
interessades es 
puguin formar i fer les 
pràctiques amb opció 
a un lloc de treball 
real en alguna de 
les moltes empreses 
de la ciutat. Des del 
nostre partit apostem 
per subvencionar 

sis mesos en una 
escola de llengües 
a persones en 
situació d’atur o 
que cerquen feina. 
Després d’aquest 
període inicial les 
acadèmies oferiran 
preus especials o 
reduïts per continuar 
amb l’estudi d’un 
idioma. Això afavorirà 
tant a les persones 

Rubí considerem 
urgent ampliar la 
plantilla i presència 
de la policia local a 
les urbanitzacions 
i també a peu pels 
carrers de la ciutat, 
per evitar delictes 
i conflictes veïnals 
de diversa índole. 
A més, considerem 
indispensable augmentar 
la il·luminació a tots 
els carrers i barris de 
Rubí com a mesura 
dissuasiva i per raons de 
seguretat. Recuperarem 
els policies a peu per la 
ciutat.

interessades en 
adquirir coneixements 
com a les pròpies 
acadèmies. Farem 
que la formació 
programada per 
Rubí Forma s’ajusti 
a les necessitats 
dinàmiques de les 
empreses de Rubí. 
Incrementarem la 
formació en l’àmbit 
de l’hostaleria. Farem 
èmfasi en la formació 
d’idiomes.  En aquest 
sentit, establirem els 
convenis amb les 
acadèmies d’idiomes 
locals, subvencionant 
fins a sis mesos 
cursos d’anglès per 
a aturats, en benefici 
d’estudiants i centres 
de formació.
Inversió en polígons .
Farem una partida 
fixa anual als nostres 
polígons, posant 
especial èmfasi en 
l’asfalt i la il·luminació. 
Urbanitzarem definitivament 
el polígon Rubí Sud. 

Manel Bamala és el número 9 a la llista de 
Junts per Rubí per a les eleccions municipals 
del 26 de maig. Bamala és el president de 
la Societat de Sant Antoni Abat de Rubí, 
entitat que enguany commemora els 160 
anys. Professionalment ha estat expert en 
els processos i control de neteja urbana i 
ha format part d’altres entitats de Rubí, com 
l’associació de veïns d’Els Avets. 

Manel Bamala forma part de 
la llista de Junts per RubíUn bon projecte cultural a Rubí 

L’activitat cultural d’una ciutat és l’eix 
dinamitzador de la societat que la conforma. 
Creiem fermament en l’associacionisme i en 
els autors i autores locals per donar vida a una 

agenda d’activitats diversa i enriquidora.
Per aquest motiu considerem indispensable 
augmentar amb claredat la partida fixa en 
cultura a Rubí. Això implica la creació d’un pla 
de comunicació integral per determinar què, 
com i quan comunicar des de l’Ajuntament 
l’agenda cultural juntament amb les entitats.
Cal una coordinació eficaç perquè no se 
superposin  calendaris escolars, esportius, 
actes públics i privats.
En aquest sentit, entenem que ha d’haver-hi 
una total transparència en les subvencions 
i en els imports anuals dels ajuts que realitza 
l’Ajuntament a les diferents entitats. 
Reforçarem la Taula de Cultura i la 
transformació d’espais totalment desaprofitats 
com el Celler, i alhora crearem un espai 
expositiu. De fet, proposem la ubicació  d’un 
espai gastronòmic i una botiga per dinamitzar 
econòmicament l’entorn d’aquest equipament. 
Crearem el definitiu museu de la ciutat amb un 
conveni entre la Fundació del museu de Rubí i 
el municipal del Castell, acabant amb aquesta 
antiga desavinença.
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JOVENTUT: PROPOSTES DECIDIDES

Els joves són una part essencial de Junts per 
Rubí. D’ells depèn el futur del partit, la societat 
i la ciutat de Rubí. Les seves propostes estan 
fonamentades en les necessitats que han 
detectat en els joves rubinencs i rubinenques, 
i que aborden des de temes socials fins a oci, 
formació, treball i mobilitat. 
Us les presentem.
 · Beques a la mobilitat internacional. 
Potenciarem la mobilitat internacional a l’àmbit 
educatiu rubinenc creant una partida de 
beques universals mensuals pels alumnes que 
facin una estància educativa o de pràctiques 
internacional. 
 · Autobús nocturn a les urbanitzacions. 
Durant aquest mandat hem aconseguit apropar 
la Festa Major a les urbanitzacions a través 

d’un bus nocturn. Proposem que aquest servei 
s’ampliï durant altres dies de l’any com Sant 
Joan, Festivals de Música i nit de Cap d’Any 
entre d’altres. 
 · Esport a l’aire lliure. 
Ampliarem l’skatepark i crearem nou espai per 
practicar ‘parkour’ i esport de barres, igual que 
s’ha fet a Sant Cugat. L’objectiu és potenciar 
l’esport i la salut dels joves, i això implica crear 
espais per compartir. 
 · Targeta jove de Transport (T-20). 
Proposem augmentar la gratuïtat al transport 
públic de Rubí dels 16 fins als 18, amb nombre 
de viatges il·limitats. La gratuïtat del transport 
públic fins la majoria d’edat suposa augmentar 
l’autonomia dels joves.  
 · Promourem el retorn de l’Oasi Jove. 
El programa de ràdio que feien un grup de 
joves de Rubí que va censurar l’alcaldessa Ana 
Maria Martínez a causa d’un episodi de sàtira 
política. 
  · Beques d’excel·lència. 
Potenciarem un sistema de beques per valorar 
el talent dels estudiants tant d’instituts com 
universitaris que tenim a la ciutat. Reconeixerem 
l’esforç i dedicació dels estudiants. 
 · Facilitarem l’accés dels artistes i grups 
locals a espais d’exposició i difusió de les 
seves creacions. 
  · Borsa del treball jove.
Els joves han de poder estar informats de les 
oportunitats laborals de manera que puguem 
connectar els joves amb les necessitats de les 
empreses. 
 · Consell de Joves Municipal Autònom. 
Fomentarem la participació dels joves a títol 
individual i de les entitats juvenils a través d’un 
Consell de Joves Municipal que funcioni de 
forma autònoma i que aprofiti les sinèrgies d’un 
Ajuntament que els escolta. 

Ubicarem en un mateix edifici totes les entitats 
de la ciutat que no disposen de lloc on reunir-
se ni d’espai de gestió. L’actual consistori no 
ha atès ni ha gestionat com cal els edificis que 
té dispersos per la ciutat i aquesta mancança 
n’és un bon exemple, ja que alguns es podrien 
posar a l’abast d’aquestes entitats. 
Jaume Buscallà planteja que sigui l’edifici 
municipal situat al carrer de Margarida Xirgu, 
al costat del Bullidor, el que aculli les entitats 
rubinenques que es troben en aquesta situació. 
És un edifici molt ben situat, al centre de la 
ciutat, que resoldria la necessitat de les entitats 
de disposar d’un lloc comú on ubicar la seva 
seu i diversos espais, com ara una consergeria 
fixa, una sala de reunions i despatxos. 

La casa de les entitats 

Si passegeu pels carrers i places de Rubí 
us serà molt fàcil trobar desperfectes en el 
mobiliari urbà o zones on hi ha una falta de 
manteniment evident. Des de Junts per Rubí 
considerem que cal solucionar el problema de 
neteja i petites reparacions que pateix la ciutat.  
Una de les primeres solucions seria reforçar 
la brigada de manteniment, amb un full de 
ruta clar, i no una agenda que variï en funció 
de decisions i exigències polítiques alienes. 
En segon lloc, caldria recuperar la figura de 
l’agent cívic fix. A més de donar un lloc de 
feina, aquesta persona prendria nota de les 
necessitats de manteniment que hi ha a la 
ciutat i estaria en contacte permanent amb 
els veïns. L’objectiu seria detectar danys en el 
mobiliari urbà, falta de neteja, manteniment o 

Manca de manteniment, neteja i civisme 
actes incívics per traslladar-les a l’Ajuntament 
i reparar els desperfectes en el menor temps 
possible. 
Tanmateix, l’agent cívic seria una figura propera 
al ciutadà, que podria informar de determinades 
campanyes de civisme i sensibilització, i alhora 
estar més a prop de les necessitats reals dels 
veïns per poder-ho traslladar a l’Ajuntament.
És important reforçar la idea de civisme a la 
ciutat i el primer a donar-ne exemple ha de 
ser l’Ajuntament. El candidat a l’alcaldia Jaume 
Buscallà considera que “si la gent viu en una 
ciutat bonica, neta, polida i ben endreçada, la 
tractarà més bé, s’hi sentirà més còmoda i entre 
tots entendrem que és una responsabilitat 
comuna i liderada sempre des de l’Ajuntament”. 
Finalment, cal incorporar al consistori un 

professional expert en el disseny i manteniment 
de la ciutat. L’objectiu d’aquesta figura seria 
donar una coherència i uniformitat estètica als 
elements que conformen el paisatge urbà de la 
ciutat de Rubí.
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La nostra gent gran 
ens importa. Des 
de Junts per Rubí 
volem augmentar les 
activitats lúdiques 
perquè la població 
de la tercera edat 
estigui activa i 
gaudeixi d’una millor 
salut. També volem 
reformar el casal 
d’avis per actualitzar 
les instal·lacions, 

Activitats per a la gent gran i ball al Casino

dotar-les de millors 
equipaments i així 
poder augmentar el 
nombre d’activitats. 
Augmentarem els 
equipaments dedicats 
a la gent gran com, 
per exemple, els 
dos pisos superiors 
del mercat que 
actualment es troben 
en desús. Per últim, 
moltes persones 

ens han demanat 
recuperar els balls al 
Casino com a mínim 
un dia a la setmana. 
Des de Junts per Rubí 
considerem que cal 
aprofitar aquest espai 
actualment en desús 
i quina millor manera 
de fer-ho que oferint-
ho al lleure de la gent 
gran de Rubí. 

Almenys un membre 
de la família fa 
esport a Rubí. Des 
de Junts per Rubí 
apostem per l’esport 
i l’activitat física, ja 
que es garantia d’una 
població activa i sana. 
Per aquest motiu 
creiem que cal realitzar 
inversions de millora 
als equipaments 
esportius. Can Rosés 

Incentivar l’esport a Rubí

té 35 anys i necessita 
una inversió per a la 
millora de tota la seva 
superfície. Obrirem 
definitivament l’espai 
de restauració del 
poliesportiu de La 
Llana. Dissenyarem 
un circuit de running 
que vagi des del Parc 
de Ca n’Oriol fins a la 
zona de Can Rosés.
L’Ajuntament treballarà 

braç a braç amb 
totes les entitats 
esportives de Rubí i 
faran les accions que 
calgui conjuntament. 
Mantindrem i 
gestionarem millor les 
beques esportives. 
L’Ajuntament treballarà 
amb les federacions 
perquè Rubí sigui seu 
de més campionats.

Rubí, ciutat amiga de la infància
Perquè Rubí sigui 
realment una ciutat 
amiga de la infància 
ha de fer esforços 
decidits en la 
comunitat educativa. 
En aquest sentit, 

A Rubí necessitem 
una nova piscina 
municipal exterior 

Nova piscina municipal 

Rubí mereix un canvi
Rubí  mereix un nou govern municipal  
independentista i a favor dels presos i 
exiliats polítics. No podem repetir els 
errors del 2015. 

Segueix-nos a les xarxes

GARANTIM EL CANVI

www.juntsxrubi.cat

VOTA!

farem la inversió 
justa i necessària per 
als edificis escolars. 
Crearem una línia 
de subvencions 
permanent amb 
les AMPAs de les 

escoles per ajudar 
a què aquesta 
feina voluntària 
de les famílies es 
vegi compensada 
abaratint activitats 
extraescolars. 

perquè grans i petits 
gaudeixin de l’estiu. 
Estudiarem la zona de 

Ca n’Alzamora com a 
una possible ubicació. 
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EL TEU EQUIP

Jaume BuscallàJaume Buscallà

Èric Zaldívar Carme Vinyes Manel Bamala

Núria Antón Eva Fernández Gabriel Oliver

Pilar Ansó

Arnau Domènech Àngels Solà

Georgina RuféSulayman Trawally

Mari Creu Bou

Sandra López

Xavier Garrido

Jordi Forradellas

Laura Vert  Sònia Jorba Sònia Jorba  Ivan Vila Ivan Vila  Maria Àngels Ruiz Maria Àngels Ruiz osep Puigventós Josep Puigventós 

Ramón Benet

Chaima Farzouz

Elvira Guerrero

Xavier Esquerrà

Carol Esquinas

Manel MartoriMª dels Àngels Rufé

Núria Climent



DIARI del CANVI8 JUNTS PER RUBÍ

L
es primeres eleccions democràtiques 
a Rubí d’ençà dels anys 30 donaren 
la victòria al PSUC (que després seria 
Iniciativa per Catalunya), i governà la 

nostra ciutat entre 1979 i el 2003 de la mà 
de Miquel Llugany, Eduard Pallejà i Núria 
Buenaventura. 
Fou durant aquell període que es posaren 
les bases del Rubí actual, sense absència 
de polèmica, amb la construcció de 
recintes culturals i educatius, parcs urbans, 
infraestructures i una nova estació de ferrocarril, 
per exemple. 
Però hi hagué també un desgast i un seguit 
de desencerts que portaren al Partit dels 

Opinió de 
Josep Puigventós

Socialistes de Catalunya a desbancar a 
l’aleshores Iniciativa per Catalunya.
Així, des del 2003 fins el dia d’avui Carme 
García i Ana María Martínez han ostentat 
l’alcaldia, prosseguint amb la tasca iniciada 
decennis anteriors. Primer, amb un suport 
ampli; però cada vegada amb divergències 
més fortes per la manca d’actuació en 
molts àmbits de ciutat, la fragilitat de les 
institucions, les decisions unilaterals i la falta 
d’entesa amb l’oposició. 
Un cicle que, al meu entendre, ha quedat 
totalment esgotat i que ha de deixar pas a 
sang nova per tal que la ciutat rutlli i arribi a 
ser un referent al conjunt del país.

Tinc 46 anys, estic casat i sóc pare d’una nena. Sóc titulat en educació social i 
amb estudis de psicopedagogia i tinc formació relativa al comerç i gestió pública. 
Professionalment m’he dedicat a l’assessoria d’empreses i la gestió d’administració 
pública. Crec en el repte de deixar el món una mica millor de com l’he trobat.

Entrevistem a Jaume Buscallà, candidat a l’alcaldia de Junts per Rubí

J
aume Buscallà es presenta com candidat 
a l’alcaldia per a les eleccions municipals 
del 26 de maig des de Junts per Rubí. 
Va estudiar als Maristes de Rubí i formava 

part de l’agrupament escolta Albada. La seva 
vida està a Rubí i per això està decidit a canviar 
la ciutat a millor. 
Per què vas decidir ficar-te en política?
Senzillament, per la vocació de transformar la 
societat des de l’òptica del servei públic.

Quin és el teu lligam amb la ciutat de 
Rubí? 
Estimo aquesta ciutat. La meva filla, la meva 

dona, els meus amics i la meva feina són a Rubí.

Què va portar-te a encapçalar la llista de 
Junts per Rubí?
És la candidatura que té unes propostes i unes 
solucions més pràctiques per a la ciutat. A més, 
és una formació conformada per persones amb 
un perfil molt variat, coneixen aquesta ciutat i 
saben el que li fa falta. És la candidatura de la 
unitat.
El programa electoral que presenteu 
és molt ambiciós. Quin és el termini de 
temps per dur a terme el redisseny de la 
gestió de la ciutat?

“Rubí necessita un canvi”
Hi ha estils i maneres de relacionar-se amb la 
ciutat i el ciutadà que es poden començar a 
canviar l’endemà mateix, però n’hi ha d’altres 
que requeriran més temps perquè tenen a veure 
amb inversions i canvi de cultura organitzativa 
de l’Ajuntament.

La llista de Junts per Rubí està formada 
per persones molt diverses i moltes 
d’elles no militen  en cap partit polític. 
Per quin motiu ho has decidit així?
Ens hem adonat que per canviar la forma de fer 
en una ciutat és molt important comptar amb 
persones que no siguin afiliades a un mateix 
partit. La societat és transversal i s’han acabat 
els partits amb una ideologia estàndard per 
a tots. Volem gent compromesa amb l’entorn 
i que coincideixi amb unes ganes de canvi a 
Rubí perquè és necessari. 

Per què consideres que Rubí necessita 
un canvi?
Són ja prop de 20 anys de govern socialista. Fa 
falta un canvi, per higiene democràtica i perquè 
l’estil de gestió que ha anat arrelant en aquesta 
ciutat va cada vegada a pitjor. 

VOTA!
DECIDITS A CANVIAR 

RUBÍ
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

MAIG 2019

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

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

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

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

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

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

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. 
26.
27.
28.
29.
30.
31.

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

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

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

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

Identi fi ca el greix localitzat 
per combatre’l

Hi ha persones que, com 
a mínim, una vegada a la 
vida han fet una dieta amb 
la qual no han obti ngut re-
sultat, mentre que d’altres 
els hi ha funcionat. 

La raó és que cada cos 
és diferent i la manera 
en què cada metabolisme 

acumula el greix no és la 
mateixa.

Per eliminar efi caçment 
el greix que emmagatze-
mem, primer hem d’iden-
ti fi car com l’adquirim.

1. Greix d’origen alimen-
tari.
És el més comú i és a causa 
d’un excés de menjar i de 
sucre. El cos emmagatze-
ma el greix en el tronc, els 
braços i la papada.

2. Greix abdominal ner-
viós
L’estrès, l’ansietat i la de-
pressió fan que es tingui 
ànsia per consumir sucre en 
excés. Identi fi quem aquest 
tipus de greix a la zona 
abdominal, lumbar i extre-
mitats inferiors. Es presenta 
en forma de cel·luliti s.

3. Greix en els gluti s
Acostumem a veure’l en 
dones per desequilibris 

hormonals i és més comú 
que aparegui a l’adolescèn-
cia i la menopausa. S’em-
magatzema principalment 
en cuixes, gluti s i cartutxe-
res i es presenta en forma 
de cel·luliti s.

4. Greix metabòlic ate-
rogen
Es caracteritza per un ven-
tre infl at, com una pilota. 
El pateixen persones amb 
algunes difi cultats en les se-
ves funcions metabòliques, 
que consumeixen alcohol 
en excés o per la fermen-
tació que produeixen els 
aliments (intolerància ali-
mentària).

5. Greix circulatori venós
L’herència genèti ca, l’em-
baràs o problemes de cir-
culació donen lloc a emma-
gatzemar el greix en cames 
i cartutxeres. Es presenta 
generalment en forma de 
cel·luliti s.

6. Greix per inacti vitat
Aquest greix es genera per 
portar una vida sedentària, 
horaris irregulars en els 
menjars i el consum abusiu 
de farines blanques, sucre 
refinada i/o edulcorants 
arti fi cials que aporten un 
excés de calories que no 
es consumeixen. Com a 
conseqüència els hidrats 
de carboni es transformen 
en greixos. Es pot presentar 
com a greix i com a cel-
luliti s depenent de la zona 
on es diposita.

Depenent de cada cas 
les pautes de dieta i els 
tractaments corporals són 
diferents i són els professi-
onals qui ens orientaran del  
millor mètode per a perdre 
pes o seguir el tractament 
estèti c que ens donarà els 
millors resultats.

Unitat de Medicina 
estèti ca de Policlínic Rubí
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Com ens agradaria que en aquests casos les pro-
tagonistes poguessin parlar, però estem segurs 
que tan sols observant-les, les seves mirades 
parlen en silenci.

Són ROVI i FORKI, dues germanes que després 
d’estar a prop de la mort i havent superat febres 
molt altes, el futur de les quals es va parar al cos-
tat d’un test. Positi ves de leucèmia, en el primer 
test, negati us en els posteriors realitzats.

Estan aïllades i creixent en solitud, com 
aquells “nens bombolla” que tenen de tot però 
els falta el més important, el contacte d’una mà 
amiga, el poder fer una vida normal passejant 
per tota una casa sense portes, sense reixes i 
sense barreres.

Perquè elles no necessiten cap cura especial, 
perquè fi ns i tot no sabem si en un futur molt 
pròxim, sent tan joves, els seus propis organismes 
podrien immunitzar-se, ja que actualment estan 
lluitant. I encara que no fos així, elles han batallat 
per viure des que eren dues boletes i ara no és just 
que passin els seus dies sense tenir una família.

Perquè igual que elles, nosaltres no ti rarem 
la tovallola fi ns que no veiem ROVI i FORKI en 
una casa dormint damunt de la falda de qui 
vulgui donar-los una oportunitat, en acolliment 
o adopció.

Si les vols conèixer, contacta de dilluns a di-
vendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777 
o bé a través d’email, web o Facebook: 
rodamonsderubi@hotmail.es 
www.rodamonsderubi.com 
htt ps://www.facebook.com/rodamonsderubi

Ànimes positi ves a la vida
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

SE ALQUILA hab. 605.282.465
ALQUILO hab. grande 300€/
gastos incl. 722.40.22.25

LLOGUER 
I VENDA

BUSCAMOS sra. para cuidar 
matrimonio mayor. Interina. 
Condición donación de la casa. 
626.603.242
SRA. SE OFRECE para limpieza, 
cuidado ancianos y niños. Ho-
rario mañanas. 637.25.61.40

OFERTES I 
DEMANDES



CUINA 

URUGUAIANA

Petit Charrúa
c. Doctor Robert, 31
T. 93 461 63 58 
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CUINA 

JAPONESA

Sushiteka
c. Miguel Cervantes, 53
T. 93 182 35 97

PIZZERIA

TAPES

ARROSSERIA

BAR MUSICAL
    

BRASERIA

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

CAFETERIA

CUINA 

CASOLANA

La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26

Cal Gori
Av. Barcelona, 66 
T. 93 699 10 27

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 93 588 95 74

ENTREPANS

Frankfurt Nara
Avda. Barcelona, 31
T. 93 588 95 35

FRUITERIA
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AGENDA
································································
DIVENDRES 10 de maig

Taller de bitcoins
A les 18h a la Biblioteca.

‘Volem anar al Tibidabo’
Espectacle de teatre a càrrec de l’Agrupació 
cultural Mossèn Cinto Verdaguer. A les 18h a 
la Biblioteca.

Concert Societat de Blues de Rubí
A càrrec de Richard White Boy. A les 20h a la 
pl. Clavé.

Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge
De 19h a 1h a la rambla del Ferrocarril.

‘Nacionalidad y derechos inmigrantes’
A càrrec de Ana Gómez Salas, advocada coo-
perati va. A les 19h a la Sala Neus Català.

‘La noche de los 12 años’
A les 21h a La Sala. Preu: 3€.

Nit d’observació astronòmica
A les 21.30h a l’Ateneu.

································································
DISSABTE 11 de maig

Nascuts per llegir
A les 11h a la Biblioteca.

‘Aprova el First Certi fi cate in English’

A càrrec de Briti sh House. A les 11 a la Bibli-
oteca.

Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge
De 12h a 1h a la rambla del Ferrocarril. 

Addictes al microteatre.
Passis a les 18.30h i les 20 h a l’Espai Jove 
Torre Bassas. Org. Rubí Jove i grups de teatre 
juvenils de Rubí.

‘Dandolo todo 2’
Espectacle teatral solidari a càrrec de la com-
panyia amateur Yunet. A les 19h a la Sala. 
Aportació: 7€.

Jam Session
A càrrec de Marcos Corcín. A les 20h a l’Ateneu. 
Org. Asociació Jazz Rubí. 

‘Mans enlaire!’
Espectacle teatral a càrrec del Grup Escènic 
del Casal Popular. A les 21h al Casal Popular. 
Preu: 5€.

································································
DIUMENGE 12 de maig

‘Vine a pati nar contra el Bullyng’
A les 10h al Mercat Municipal. Org.: Cent 
Pati ns. Preu: socis 2€ / no socis 3€.

Mare Terra. Companyia del Príncep Toti lau.
A les 12:00 h Lloc: Teatre La Sala. Preu:5€-6€

Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge
De 12h a 21h a la rambla del Ferrocarril.

Transsexualitat infanti l i juvenil
Taula rodona. A les 11h a l’Ateneu. 

Addictes al microteatre.
Passis a les 18.30h i les 20 h a l’Espai Jove 
Torre Bassas. Org. Rubí Jove i grups de teatre 
juvenils de Rubí.

‘Mans enlaire!’
Espectacle teatral a càrrec del Grup Escènic 
del Casal Popular. A les 18h al Casal Popular. 
Preu: 5€.

Concert de Blues
A càrrec de White Boy. A les 19h a l’Espai Cul-
tural CGT. Org. Societat de Blues Rubí.

································································
DILLUNS 13 de maig

‘Flash Lego.’
Cinema. A les 18  la Biblioteca.

································································
DIMARTS 14 de maig

Hora del conte. 
‘Uuupsss!!! que ve el llop’. A les 18.15h a la 
Biblioteca.

································································
DIMECRES 15 de maig

‘The fabric of Consciousness’
A càrrec de Sergio Santos. A les 19h a la Bi-
blioteca.

EXPOSICIONS
Àfrica. Exposició de Miquel Mas. A La Cla-
raboia fi ns al 24 de maig i al Museu Etno-
gràfi c Vallhonrat de l’11 al 25 de maig. 

Rubí Il·lustra. Exposició col·lecti va d’Araceli 
Plata, Cuchu, Jordi Sánchez, Max Saladri-
gas, Meritxell Morató, Montse Fortino, 
Pedro Giménez i Rosa Roselló. A l’Espai de 
Llibres Lectors al tren! Inauguració 10 de 
maig a les 19h.

Flors. Exposició de pintura dels alumnes 
de l’escola edRa. Al c. Marconi, 10, baixos. 
Fins al 17 de maig. 

La memòria de les fl ors extraviades. Pin-
tures d’Anna Tamayo. Fins al 28 de juliol 
al Celler.

Testimoni Sensible. Pintures de Carme 
Llop. Fins al 20 de juliol a l’Aula Cultural.

Patagonia-3D Parcs Nacionals Americans. 
Fotografi es de Joan Díez i Manel Miras. Fins 
a l’1 de juny a l’Anti ga Estació.

Fu la Spagna! La mirada feixista sobre la 
Guerra Civil Espanyola. Fins al 20 de juliol 
al Castell.

································································
DIJOUS 16 de maig

Cicle Música de Cambra. 
A càrrec de Jstmo Trio. A les 21h a l’Escola de 
Música Pere Burés.

El coreògraf rubinenc Albert Sans 
signa el Llibre d’Honor de la ciutat
M. CABRERA

Amb moti u de la celebració 
dels 50 anys de l’estrena de la 
coreografi a de les Gitanes de 
Rubí, creada per Albert Sans, 
l’Ajuntament ha decidit retre 
un peti t homenatge al pres-
tigiós coreògraf rubinenc. 
Sans va signar en el Llibre 
d’Honor de la ciutat i va rebre 
una placa commemorati va de 
mans de l’alcaldessa, Ana M. 
Martí nez.

El coreògraf rubinenc, 
que ha dedicat tota la vida 
a la dansa, es va mostrar 
agraït pel reconeixement i va 
expressar el seu amor per la 
ciutat: “Tot el que he fet és 
perquè ho he senti t, perquè 
m’estimo la dansa i també 
m’esti mo Rubí, com crec que 
tothom ho hauria de fer, jo 
sempre he presumit de ser 
de Rubí”.

L’actual coreografia del 
Ball de Gitanes, que adapta 
una peça tradicional festi va, 
es va representar per primer 
cop al Teatre de la Faràndula 
de Sabadell el 19 de març del 
1970. Sans va prendre aques-

ta mostra del folklore medi-
terrani i, a parti r d’una feina 
de documentació històrica, 
la va converti r en un espec-
tacle apte per als escenaris. 
Aquesta coreografia, més 
complexa, va adquirir així una 
nova personalitat artí sti ca i 
una major difusió arreu.

Mig segle després, el Ball 
de Gitanes de Rubí és tot un 
emblema de l’Esbart Dansai-
re que s’ha ballat a països de 
tot el món i que, en la seva 
versió més popular, les Gita-
nes al carrer, s’ha converti t 
en tot un esdeveniment de 
ciutat.

DANSA

Albert Sans, signant en el Llibre d’Honor de la ciutat. / M.C.
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Un centenar de carros i carruatges desfi len pel centre 
de Rubí en una multi tudinària Rua dels Tres Tombs
LARA LÓPEZ

Un centenar de carros, ca-
rruatges i gairebé 800 tragi-
ners i tragineres van parti ci-
par el passat cap de setmana 
a la Trobada Nacional dels 
Tres Tombs a Rubí, un dels 
esdeveniments tradicionals 
i populars amb animals i de 
tradició pagesa més impor-
tants de Catalunya. La festa, 
organitzada per la Societat 
Sant Antoni Abat i que en-
guany arribava a la 160a 
edició, ha ti ngut lloc en plena 
primavera en lloc de fi nals de 
gener, ja que era la cloenda 
de les celebracions dels Tres 
Tombs arreu de Catalunya. 
L’acte més multi tudinari va 
ser la tradicional rua de diu-
menge al matí , que van seguir 
milers de persones als carrers 
del centre de la ciutat.

La desfi lada de carruat-
ges, carros, genets, eugues 
i mules va donar el tret de 
sorti da al matí  a l’avinguda 
de la Llana per fi nalitzar al 
mateix punt al voltant de 
les 15 hores. Abans, la plaça 
Catalunya va acollir la popular 
benedicció dels animals, una 
de les principals atraccions 
familiars i infanti ls de la festa. 
La rua va estar encapçalada 

TRES TOMBS

per la unitat de cavalleria 
dels Mossos d’Esquadra, la 
Guàrdia Urbana de Reus i 
quatre cavalls de Cubelles 
que van acompanyar Sant 
Antoni Abat.

Els banderers d’enguany 
van tornar a ser la família 
Acebedo Boix, que ja van as-
sumir aquesta responsabilitat 
el 2015. Com a novetat, tam-
bé van parti cipar en la des-
fi lada 10 cavalls d’Amposta 
de l’Hípica Santa Cruz i els 
cavalls deslligats de la rua 
Santi  Serra, que van fer les 

delícies del públic rubinenc. 
Una desena de bandes mu-
sicals provinents d’arreu de 
Catalunya van donar ritme a 
la desfi lada.

La rua, però, es va veure 
enterbolida per un accident 
que es va produir a la ram-
bleta Joan Miró, quan la roda 
d’un dels carros es va trencar, 
els cavalls es van desbocar i el 
carruatge va acabar bolcant 
després de xocar amb un altre 
carro, que va anar en direcció 
al públic. Tot i l’aparatositat 
de l’accident, només tres per-

Un centenar de carruatges van desfi lar pels carrers de Rubí. / Grup Fotogràfi c “El Gra”

La benedicció va tenir lloc a la plaça Catalunya. / G.F. “El Gra” Una carpa a la plaça Guardiet va acollir el ball de gala. / G.F. “El Gra”

sones van resultar ferides i de 
poca gravetat. D’altra banda, 
un peti t grup de persones van 
protestar amb pancartes per-
què consideren que la festa 
maltracta els cavalls. 

Tot i això, la rua va ser un 
èxit de parti cipació i de públic 
que s’ho va passar d’allò més 
bé amb la desfi lada.

Altres acti vitats
La festa va arrencar divendres 
amb l’eucaristi a en honor a 
Sant Antoni Abat i el tradi-
cional reparti ment de coca 

beneïda. Ja dissabte al matí  
es van oferir visites guiades 
al Museu Etnogràfi c Vallhon-
rat, mentre que a la tarda va 
tenir lloc una cercavila amb 
l’Agrupació Musical Cabrera 
d’Anoia i l’habitual recepció 
insti tucional a l’Ajuntament. 
La jornada va fi nalitzar amb 
el tradicional Ball de Societat, 
que enguany va ser a una 
carpa instal·lada a la plaça 
Guardiet i va anar a càrrec de 
l’orquestra Selvatana.

Diumenge es va iniciar 
amb el popular esmorzar 
del traginer a la masia de 
Can Serra, que va servir per 
agafar forces per la rua dels 
tres Tombs. Després de la 
multi tudinària rua, va tenir 
lloc un dinar de germanor. 
El concert de tres dives i 
tres tenors, que van cantar 
cançons populars catalanes, 
napolitanes, sarsuela i òpera, 

va servir per posar el punt 
final a unes festes de Sant 
Antoni històriques.

Més 50 municipis cata-
lans, membres de la Federa-
ció Catalana dels Tres Tombs, 
han parti cipat enguany a la 
festa rubinenca. Cal destacar 
també que la Societat Sant 
Antoni Abat ha estrenat una 
nova bandera, “tot un orgull” 
en paraules de Manel Bama-
la, president de la Societat 
Sant Antoni Abat. 

Bamala va agrair l’ajuda 
imprescindible dels vo-
luntaris i voluntàries que 
col·laboren en l’organització 
de les festes, a més de la 
col·laboració d’enti tats locals 
com els Diables de la Riera, 
el Grup Fotogràfi c El Gra, el 
Museu Etnogràfi c Vallhonrat 
o l’Esbart Dansaire de Rubí, 
entre d’altres.

L’escola Pau Casals celebra un any 
més la Festa dels Tres Tombs
L’escola Pau Casals va ce-
lebrar divendres passat la 
seva parti cular Festa dels 
Tres Tombs, coincidint 
que la ciutat vivia aquest 
cap de setmana la XXII 
Trobada Nacional dels 
Tres Tombs de Catalun-
ya. L’Associació de Sant 
Antoni Abat de Rubí, que 
enguany celebrava el 160è 
aniversari de l’enti tat, va 
deixar al centre en préstec 
un cavall gegant de cartró-
pedra que va iniciar la 
tradicional rua. 

Els infants de tot el 
centre van portar animals 
engabiats o de peluix i 
l’alumnat de 6è va animar 

la festa amb una banda 
de música. La pluja no 
va aturar aquesta festa 
que recorda el temps de 
la pagesia. A la tarda els 
infants d’educació infanti l 
van celebrar el Ball de 
Gala tot demostrant el 
resultat de les sessions de 
balls de saló assajades a 
les hores de psicomotrici-
tat. També van sortejar un 
porquet fet pels infants de 
P-5. Amb un bon berenar 
van tancar la festa. Un 
dels objecti us de l’escola 
és establir vincles amb el 
barri i la ciutat per tal de 
mantenir vives les nostres 
tradicions. / DdR
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Anna Tamayo reinterpreta l’estèti ca
clàssica dels elements fl orals al Celler

Antonio Orozco repeteix èxit en 
el seu segon concert a Rubí

REDACCIÓ

El Celler acull fins al 28 de 
juliol l’exposició ‘La memòria 
de les flors extraviades’ de 
la pintora rubinenca Anna 
Tamayo. La mostra reinter-
preta l’estèti ca clàssica dels 
elements fl orals i les natures 
mortes, i aprofundeix en la 
recerca artí sti ca de l’autora 
al voltant del concepte de 
bellesa efí mera.

‘La memòria de les fl ors 
extraviades’ està integrada 
per una quarantena de qua-
dres, dos dels quals són de 
gran format. Totes les obres 
estan treballades amb tècnica 
mixta ─oli, acrílic, encàusti ca, 
cera i vernís─ i presenten les 
fl ors des d’un punt de vista 
no convencional i descontex-
tualitzat. L’autora ha disposat 
els quadres a l’eix central de 
la Sala de Tines del Celler, 
acompanyats de fl ors naturals 
cedides per la Font del Ferro 
i lligats a uns fi ls que trans-
cendeixen els límits fí sics de 
la pintura, que simbolitzen el 
lligam amb la terra i l’entorn.

Tamayo torna a exposar 

LARA LÓPEZ

Antonio Orozco va omplir 
el passat dimarts a la nit el 
Teatre Municipal La Sala amb 
el seu concert de la gira ‘Úni-
co – segunda temporada’, un 
espectacle molt esperat pel 
públic rubinenc que compta-
va amb entrades esgotades 
des de feia mesos. El cantant 
català va oferir el seu segon 
directe a Rubí, després de la 
seva parada a la ciutat du-
rant la Festa Major de 2016, 
festes on també va fer de 
pregoner conjuntament amb 
la waterpolista Bea Orti z. El 
músic hospitalenc va portar 
novament temes del seu disc 
‘Destino: última llamada’ 
(2017) combinats amb un re-
pàs de tota la seva trajectòria 
musical.

Els concerts d’aquesta 
nova gira destaquen per un 
canvi en la posada en escena, 
explorant nous formats amb 
peti ts homenatges al teatre 
i al cinema. Va donar el tret 
de sorti da amb el tema ‘Mi 
héroe’, al que van seguir 
alguns dels seus singles més 

ART

Anna Tamayo, durant la inauguració de la seva exposició. / Cedida

Antonio Orozco durant la seva actuació a La Sala. / Cedida

a la Sala de Tines del Celler 
dos anys després de l’èxit de 
RrubibaRroc (Rubí Barroc), 
un ambiciós projecte pictòric 
amb el qual l’arti sta aspirava a 
revelar la “bellesa amagada” 
de Rubí. Durant la inaugura-
ció, que va ser divendres pas-
sat, l’arti sta va agrair el suport 
d’aquelles persones que han 
fet possible la mostra, així 
com al públic assistent la seva 

populars com ‘Devuélveme la 
vida’, ‘Podría ser’, ‘Moriré en 
el intento’ o ‘El viaje’.

Durant l’actuació, Orozco 
va interactuar en diverses 
ocasions amb el públic i va dir 
senti r-se commogut i orgullós 
d’actuar novament a la nostra 
ciutat, localitat amb la qual 
té un vincle especial gràcies 
al seu ex productor musical, 
el rubinenc Xavi Pérez, que 
va morir el 2016. L’arti sta va 
dedicar unes paraules al seu 

presència. 
Per la seva banda, el críti c 

d’art Isidre Roset, autor de 
l’escrit que il·lustra el catàleg 
de la mostra, va parlar de 
l’obra de Tamayo: “A Rubí 
Barroc feia una mirada cap 
a l’exterior i, en canvi, a La 
memòria de les fl ors extravi-
ades és més domèsti ca, cap 
endins”. Roset va incloure 
diverses cites a l’arti cle per 

amic i a la pantalla del teatre 
es va projectar una cita del 
productor rubinenc. També 
va fer broma recordant el 
temps que ha estat a Rubí i a 
llocs com la Plaça del Doctor 
Guardiet, ja que ell freqüen-
tava els estudis de gravació 
Monkey Sound. Ell va defi nir 
l’espectacle com “un retroba-
ment amb les complicacions i 
somnis de la vida”. 

El públic, incondicional, va 
gaudir de l’actuació. 

Mostra col·lecti va de vuit
il·lustradors locals a l’espai
de llibres Lectors al Tren!

embellir-lo, una de les quals, 
extreta del poema Sonnets 
pour Hélène de Ronsard, va 
ser llegit per la seva mare, 
poetessa i rapsode.

L’acte també va comptar 
amb la presència de l’alcal-
dessa, Ana María Martí nez, i 
el regidor de Cultura, Moisés 
Rodríguez, a banda d’altres 
regidors i regidores.

“Després de la bonica ex-
periència de Rubí Barroc, ens 
tornem a citar a El Celler per 
rebre l’obra de l’Anna Tamayo, 
una de les nostres artistes 
més esti mades i admirades”, 
va dir l’alcaldessa, Ana María 
Martí nez, a la inauguració de 
l’exposició. “Amb aquest tí tol 
tan suggerent, ‘La memò-
ria de les fl ors extraviades’, 
l’Anna ens regala un cop més 
una exposició excepcional, 
una mostra de la seva crea-
ti vitat i de la seva concepció 
de l’art”.

La mostra es podrà visitar 
al Celler fi ns al 28 de juliol, els 
divendres de 18 a 21 h, els 
dissabtes de 12 a 14 i de 18 
a 21 h i els diumenges d’11 a 
14 h. L’accés és gratuït.

Sota el tí tol de ‘Rubí il·lustra’, 
vuit artistes rubinencs ex-
posaran a l’espai de llibres 
Lectors al Tren! una mostra 
col·lectiva d’algunes de les 
seves il·lustracions. Es tracta 
d’un grup de professionals, i 
algun amateur, que ha fet cre-
acions de pàgines d’àlbums, 
cartells, còmics, samarretes o 
tasses, una tasca per la qual 
no són tan coneguts.

Entre aquests, hi parti ci-
pen a ‘Rubí il·lustra’ Araceli 
Plata, Cuchu, Jordi Sánchez 
Campanario, Max Saladrigas, 
Meritxell Morató, Montse 
Forti no, Pedro Giménez i Rosa 
Roselló.

Segons explica Montse 
Marcet, de Lectors al Tren!, 
l’establiment des que va 
obrir ha exposat l’obra d’il·-
lustradors de renom amb 
llarga trajectòria i prestigi, 
“però hem cregut molt im-
portant també donar visibi-
litat a tota aquesta feina que 
cal reconèixer i que volem 
comparti r amb tothom amb 
qui interessi el món de la il-
lustració”.

La mostra, que s’inau-
gurarà aquest divendres 10 
de maig a les 19 h, es podrà 
visitar fi ns al dia 31 de maig 
en horari d’obertura de la 
llibreria. / DdR

Alumnes d’edRa exposen 
la mostra de pintures ‘Flors’ 
en el Centro Aragonés 

Alumnes de l’Escola Muni-
cipal d’Art i Disseny de Rubí 
edRa estan exposant una 
mostra de pintura sota el tí tol 
de ‘Flors’ en el local del Cen-
tro Aragonés de Rubí, situat 
als baixos del número 10 del 
carrer Marconi.

L’exposició és un recull de 
pintures realitzades des de 
la llibertat creati va que pro-
porciona la temàti ca fl oral. 
Cada alumne dels tallers de 

Algunes de les obres exposades. / Carla Abril

ENTITATSCONCERT

El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’ ha 
donat a conèixer els guanya-
dors dels premis Social i Anem 
a caminar del 2018. En imatge 
individual, els guanyadors 
dels socials han estat Jaume 
Roura i Diego Llamas, que 
comparteixen el primer lloc; 
seguits de Paco González i 
Ramon Vilanova, en segona 
posició i Luis Florian Sanz, que 
ha quedat tercer. 

En col·lecció, la primera 
posició ha estat per Jaume 
Roura, seguit d’Elisa Lucas, 
que ha estat segona, i Joa-
quim Ferrer, que ha ocupat el 
tercer lloc. Pel que fa als Pre-
mis Social Anem a caminar, el 
primer lloc ha estat per Paco 
González i Mayte Corti na; el 
segon per Pere Farré i el tercer 
per Adriana Gómez. 

D’altra banda, el Grup 
Fotogràfi c ‘El Gra’ conti nua 
amb acti vitats habituals com 
l’Explica’ns el teu rotllo, que 
en la darrera sessió va comp-
tar amb l’assistència de Wayra 
Ficapal, fotògrafa barceloni-
na, qui va mostrar l’evolució 
d’una persona trans a través 
de les imatges. / DdR

El Gra lliura els 
premis del concurs 
social i Anem a 
caminardibuix i pintura ha explorat 

diferents llenguatges pictò-
rics a partir d’un imaginari 
propi i personal, per conver-
ti r la sala d’exposicions del 
Centro Aragonés en un jardí 
d’obres naturalistes, poèti-
ques, inti mistes, expressives 
i decorati ves.

La mostra es pot visitar 
fi ns divendres 17 de maig de 
dilluns a dissabte de 18 a 20 
hores. / DdR
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La Torre Bassas acull la 4a edició del festival 
addictes al microteatre, dedicat a l’amor
reDaCCió

La 4a edició del festival Addic-
tes al microteatre, impulsat 
per Rubí Jove i els grups de 
teatre juvenils de la ciutat, 
tindrà lloc aquest dissabte i 
diumenge a l’Espai Jove Torre 
Bassas. Enguany, l’amor és la 
temàtica de les obres pro-
gramades.

Les representacions es 
faran dissabte i diumenge a 
les 18.30 i les 20 h. El primer 
dia es podran veure els mun-
tatges Clic, de Fora del paper; 
Això no és una peça breu de 
teatre (sobre l’amor i la justí-
cia), de Fata Morgana; Lo que 
nunca te dije, de Microexpli-
carte; i Almas en espera, de 
l’Escola Memory. Diumenge, 
les obres representades se-
ran Call me Burroughs, de 
Tiamat Teatre; Infectados, 
d’Ojo Peligro; Lo que no debí 
decirte en nuestra primera 
cita, d’Escena 13; i Obrint 
portes, de Parapapà.

“La iniciativa ens agrada 
molt. Creiem que aconse-
guim fer xarxa entre les di-
ferents companyies de Rubí 

TeaTre

i del voltant”, ha assegurat 
Imanol Fernández, de Tiamat 
Teatre. Enguany, sis de les 
vuit companyies participants 
són de Rubí i les altres dues 
─Parapapà (Sabadell) i Escola 
Memory (Barcelona)─ han 

estat seleccionades a través 
d’una convocatòria feta a tra-
vés de les xarxes socials.

La proposta manté el for-
mat habitual de representa-
cions simultànies a diferents 
espais de la Torre Bassas, 
pels quals circula el públic 
dividit en petits grups. Tant 
Fernández com Irene Tínez, 
de la companyia Ojo Peligro, 
han posat en valor el fet que 
el públic assisteixi a les quatre 
obres que es representin a 

cadascuna de les dues jorna-
des d’Addictes al microteatre. 
“Això crec que és molt maco 
perquè quan vas a altres fes-
tivals d’aquest tipus només 
pots anar a veure una de les 
obres. En el cas de Rubí, els 
assistents tindran la possibi-
litat de veure les quatre obres 
i això està molt bé pels actors 
i directors, perquè constant-
ment veus que ve gent”, ha 
dit Tínez.

L’entrada per a assistir a 
les representacions és gra-
tuïta, però cal fer la reserva 
de manera anticipada, ja 
que l’aforament és limitat ─a 
cada sala només hi caben una 
dotzena de persones, a banda 
dels actors─. Les reserves 
s’han de fer a través de www.
rubijove.cat.

Per la seva banda, el re-
gidor de Cultura, Moisés Ro-
dríguez, ha felicitat els grups 
teatrals organitzadors per la 
feina feta: “L’Ajuntament no 
podia deixar de donar suport 
a aquests col·lectius que van 
tenir una idea i que l’han fet 
realitat convertint-la en un 
èxit”.

SardaneS

LiTeraTura

les tres colles Galzeran,  primeres 
en el Concurs d’Òdena

Presenten ‘el Viaje Chamánico, 
un pasadizo al sentir’

Les tres colles Galzeran de 
l’Escola de Sardanes Flor de 
Neu van actuar el passat 1 de 
maig en el concurs de colles 
sardanistes d’Òdena (Bages). 
Les tres colles van obtenir la 
primera posició en les seves 
respectives categories, la co-
lla gran (Galzeran) i la colla 
infantil (Petits Galzeran) en 
el de campionat territorial de 

les comarques barcelonines i 
l’aleví, Quitxalla Galzeran, en 
el campionat lliure. 

D’aquesta manera, les tres 
colles rubinenques segueixen 
la bona tònica iniciada aques-
ta temporada amb les sortides 
a Canet de Mar i Sant Feliu del 
Llobregat. La propera sortida 
de les colles rubinenques serà 
el 8 de juny a Palamós. / DdR

La Biblioteca Mestre Martí 
Tauler va acollir dimecres 
la presentació del nou llibre 
dels autors vallesans Mont-
serrat Clemente i Francisco 
Rueda. Es tracta de l’obra 
‘El Viaje Chamánico, un pa-
sadizo al sentir’, una eina 
d’autoconeixement i empo-
derament personal.

Aquest tercer llibre de 
Clemente i Rueda presenta al 
lector un mètode molt senzill 
per tal de connectar-se al seu 
món interior a través de la 
imaginació creativa per tal 
d’accedir a la seva saviesa, a 
la guia interior de cada per-
sona. Es tracta d’un mètode 
ancestral, senzill, autèntic 

una de les colles Galzeran, a Òdena. / Cedida

Rodríguez, Tínez i Fernández, durant la presentació del festival davant 
dels mitjans de comunicació locals. / ajuntament

el Grup escènic del Casal Popular 
presenta ‘Mans enlaire!’
El Grup Escènic del Casal Po-
pular presenta aquest cap de 
setmana al Casal Popular una 
versió de l’obra ‘Mans Enlai-
re!’, del dramaturg català Ra-
mon Folch i Camarasa. Amb 
la dramatúrgia i la direcció de 
Rubén Ferrer, el muntatge ha 
estat adaptat per a tota mena 
de públic, ja que l’obra per-
met gaudir, durant el procés 
de creació d’una de les bases 
més importants del teatre: la 
improvisació i el joc.

‘Mans Enlaire!’ és una co-
mèdia en la qual uns lladres 
que entren a robar a casa de 
la marquesa es troben amb 

la presència de les tres filles 
d’aquesta i no havien comp-
tat amb les seves ganes de 
jugar... Qui robarà a qui?

El repartiment està for-
mat per Elisenda Pérez, Mire-
ia Oltra, Laia Castelló, M. Cla-
ra Calsina, Gabriela Guerrero, 
Jordi Viaplana, roger Pérez i 
Laura Aulet.

Les funcions seran dis-
sabte 11 de maig a les 21 
h i diumenge 12 a les 18 h. 
Les entrades ja es poden 
adquirir a la pàgina web del 
Casal Popular o bé una hora 
abans de cada passi al mateix 
teatre. / DdR

‘Dándolo todo 2’, nova obra de 
Yunet amb fins solidaris

La companyia de teatre ama-
teur Yunet torna a pujar a 
l’escenari de La Sala amb un 
objectiu solidari. Si el 2016 va 
representar ‘Dándolo todo’ 
per recaptar fons pel Centre 
d’Educació Especial Ca n’Ori-
ol, enguany posarà en escena 
la segona part d’aquesta 
obra, ‘Dándolo todo 2’. En 
aquesta ocasió, tota la re-
captació de la taquilla anirà 
destinada a dos projectes: el 
Rubiclac de l’escola especial 
de Ca n’Oriol i l’ASPROSC, una 
associació local que ajuda al 
desenvolupament del poble 
del Senegal.

L’espectacle, que és una 
comèdia sobre una família 
molt peculiar, es representarà 
l’11 de maig a les 19 hores a 
La Sala i l’aportació solidària 

és de 7 euros. 
En l’obra hi participen 

una quinzena d’actors, entre 
ells membres de la Policia 
Local, i compten amb la col-
laboració de l’Ajuntament i 
la Casa d’Andalusia. Ramon 
Planet, director de la compa-
nyia, ha explicat que es tracta 
d’una obra divertida, canalla 
i actual. 

Per la seva banda, Xavier 
Jiménez, tresorer de l’AMPA 
del CE Ca n’Oriol, va lloar la 
iniciativa i va explicar que, a 
banda d’ajudar a l’escola, ac-
tivitats com aquesta “fan que 
la gent entengui que a Rubí hi 
ha una escola d’infants amb 
necessitats especials, que hi 
ha nois que seran adults i que 
hem d’aprendre a viure en la 
diversitat”. / DdR

Membres de la companyia amateur de teatre. / Cedida

les funcions 
seran dissabte i 
diumenge a les 
18.30 i les 20 h

‘Mare terra’, un espectacle familiar que 
respón les preguntes dels infants
La companyia del Príncep 
Totilau posarà en escena 
aquest diumenge 12 de maig 
a les 12 h el muntatge “Mare 
Terra”, un espectacle d’actors 
i titelles per a infants sobre 
l’aparició de la vida a la Terra 
i que s’ha inspirat en les pre-
guntes dels més petits sobre 
la naturalesa.

El Bernat té cinc anys i 
una pila de preguntes sense 
resposta: “D’on van sortir la 
lluna, el sol, les estrelles i el 
planeta Terra?”; “Com és que 

tots els dinosaures es van mo-
rir?”, “Abans de ser a la panxa 
de la mare, on era jo?”.

Una nit, quan s’acaba 
d’adormir, uns estranys per-
sonatges entren a la seva ha-
bitació, hi construeixen una 
carpa de circ i es preparen 
per explicar-li, a través de di-
ferents números, l’origen de 
la vida al planeta Terra fins a 
l’aparició de la humanitat. La 
funció, programada per La 
Xarxa, té un preu de 6 € i de 
5 € per als socis. / DdR un moment de la presentació del llibre. / Carla abril 

i segur per connectar amb 
l’essència de cadascú, segons 
expliquen els autors. 

La portada del llibre és 
obra de l’artista internaci-
onal Josephine Wall, una 
il·lustració que representa 
la bellesa de l’imaginari i 
el món creatiu amb el qual 
Rueda i Clemente conviden a 
connectar. Els dos escriptors 
han mostrat la seva satisfac-
ció perquè el llibre ha tingut 
molt bona acollida fins i tot 
abans de la presentació ofi-
cial i van signar exemplars 
durant la Diada de Sant Jordi. 
L’obra es pot trobar a llibreri-
es rubinenques com El Racó 
del Llibre. / DdR
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CF LLoret-Ue rUbÍ                 3-2

Ue rUbÍ: Uri, Juli, Bacha (Adri, 85), Raventos, Sebas, Ivan 
Campos, Edgar (Kiki, 54), Aitor Torres, Oscar Uroz, Sergi 
Estrada (Carles Montoro, 54) I Gurrea (Enric, 54)
CF LLoret: Jordi, Punti, Poderoso, Majo, Peque (Narcis, 
89), Ricky (Ali, 86), Bade (Massa, 71), Nil, Roger, Fran (Ivi, 
71) I Mata
Àrbitre: Martínez Baena. 
Gols: 1-0 Gurrea (24 ’), 1-1 Fran  (30’), 2-1 Mata  (51’), 3-1 
Peque (87 ’), 3-2 Juli (94’).
targetes: Punti i poderoso / Bacha i Oscar Uroz

Nova derrota pel rubí que cau a zona perillosa 
José LUIs pérEZ

Tercera derrota consecutiva 
de la UE Rubí, davant el CF 
Lloret (3-2), en el tram més 
important de la temporada i 
davant un rival directe. Els ru-
binencs es van mostrar molt 
superiors a la primera part 
als de la Selva, però els pals 
i la poca fortuna van fer que 
s’arribés al descans amb 1-1, 
quan el més just hagués estat 
un 1-3. Es va avançar el Rubí 
amb un gol de Gurrea, però 
pocs minuts després el Lloret 
empatava en la seva primera 
arribada al marc contrari.

En el minut 6 de la segona 
part, el Lloret s’avançava en 

el marcador (2-1). Els rubi-
nencs es van abocar en atac, 
però els nervis van jugar en 
contra i l’empat no va arribar. 
Ben al contrari, a només tres 
minuts del final, el Lloret, en 
una contra va fer el 3-1. Ja 
en temps de descompte, Juli 
va marcar el 3-2 definitiu, 
sense temps per res més per 
al Rubí.

Amb aquesta derrota, el 
conjunt rubinenc entra en 
zona de descens, a només 
tres jornades per acabar la 
competició. El Rubí només 
depèn d’ell mateix per sal-
var-se i, tot i que la dinàmica 
és dolenta, la plantilla té 
qualitat suficient per man-

FUtboL | primera CataLana

FUtboL | seGona CataLana

C.D. oLÍMPIC CAN FAtJÓ - FoNtSANtA-FAtJÓ             2-2

CD oLÍMPIC CAN FAtJÓ: J. Bracons, C. Gómez (Silva), Pol, 
Iván, Pablo B., Alvaro,  Roger (Bonilla), Xavi Fdez. (Correa), 
Buba (Mauri), C.Pereira, Maymó.  
C.D. FoNtSANtA FAtJÓ: Fran, Rafa (Lluís), Nacho (Alex), 
Castillo (Borja), Faure, Carcel (Llobet), Toñín, Fransuá, Mi-
guel, Adriá (Aleix), Daniel Luís.
Àrbitre: Serroukh Taouil,  Ayoub (Regular).
Gols: 0-1 Toñín (33´)  1-1 Fransuá (53´) (p.p.) 1-2 Toñín 
(59´)  2-2 Buba (70´).
targetes: Pablo, Buba, Silva; Faure, Carcel, Lluís, Borja.

L’olímpic empata i deixa escapar la permanència
José VErDE

El quart empat consecu-
tiu de l’Olímpic, davant el 
Fontsanta-Fatjó, ha deixat als 
de Can Fatjó amb la mínima 
possibilitat d’aconseguir la 
permanència, ja que encara 
guanyant els nou punts en 
joc en les tres jornades que 
falten s’haurien de produir 
múltiples caramboles per tal 
de poder salvar-se.

El partit va ser plàcid 
per als visitants, ja que a la 
primera part només hi va 
haver un xut clar de l’Olím-
pic entre els tres pals. En 
la segona part, la tònica va 
canviar i l’Olímpic va dominar 
clarament, creant ocasions 
clares, però la mala sort es va 
aliar de nou amb el conjunt 

rubinenc: dos xuts al pal dret, 
una pilota que es va passejar 
per la línia de gol i dues grans 
aturades del porter, que eren 
diana segura.

Deixa un mal sabor de 
boca aquest empat. Els dos 
gols encaixats van ser per 
una errada de defensa per la 
banda dreta. Toñín va fer el 
0-1 en el minut 33, mentre 
que l’Olímpic va aconseguir 
empatar després d’una ju-
gada trenada, que acaba en 
un centre al segon pal i un 
defensor del Fontsanta per 
intentar evitar la rematada 
va enviar l’esfèric al fons de la 
xarxa. Era l’1-1 i el minut 54. 
El segon gol dels visitants va 
ser en una gran jugada indi-
vidual d’Adrià que va marxar 
de dos defensors i el seu 

tenir la categoria. La lliga 
ha resultat molt igualada, 
qualsevol errada penalitza 
molt i en aquest tram final els 
rubinencs no han arribat en 
el seu millor moment.

Diumenge vinent a les 

12 h, el Rubí rebrà a Can 
Rosés al Palamós, degà del 
futbol català. El club espera 
que l’afició torni a ser el 
jugador número 12 per a 
un Rubí que necessita tot 
el suport.

El Can Mir i No Limits Associació contra 
el càncer infantil sumen esforços

FUtboL ForMAtIU | iniCiativa

El Club Escola de Futbol Can 
Mir i No Limits Associació 
contra el càncer infantil van 
signar el 2 de maig un conveni 
de col·laboració per treballar 
plegats i sumar esforços per 
impulsar projectes de caire 
social i solidari, i alhora per 
fer difusió de les accions 
conjuntes i concretes de ca-
dascuna de les entitats. 

La finalitat de la col-
laboració, a més de la realit-
zació de projectes conjunts, 
implicarà compartir espais i 
recursos a la Zona Esportiva 
Municipal de Can Mir. En 
aquest sentit, l’associació No 
Limits treballarà en el disseny 
i la dinamització d’un dels 
espais d’aquest equipament 
dedicat a rocòdrom, Climbing 

Factory i búlder, que s’incor-
porarà al projecte presentat 
a l’Ajuntament de Rubí per 
definir aquesta zona multi-
esportiva. 

No límits Associació con-
tra el càncer infantil és una 
entitat sense ànim de lucre 
que realitza accions amb re-
percussió mediàtica amb la fi-
nalitat d’aconseguir donatius 
que es destinen a l’hospital 
de la Vall d’Hebron Institut 
de recerca (VHIR). El primer 
repte de l’entitat és l’ascensió 
a l’Everest sense oxigen entre 
2019 i 2020 per un grup de 
rubinencs, a banda d’altres 
accions que serviran per 
finançar la recerca per lluitar 
contra aquesta malaltia. / 
Can Mir

passi va ser rebut per Toñin 
que va poder preparar-se 
el xut i fer l’1-2 en el minut 
59. L’Olímpic va reaccionar i 
va insistir en els atacs, amb 
cinc córners, però sense 
conseqüències. Ja en el 70, 
jugada elaborada i Buba va 
aconseguir l’empat 2-2. Fins 
al final, els homes d’Ivan Tey 

van insistir en l’atac però 
sense encert. En temps de 
descompte, l’àrbitre va xiular 
un estrany fora de joc que va 
perjudicar els de casa i així va 
arribar el final.

Diumenge vinent a les 
12.15 h l’Olímpic s’enfrontarà 
a la Unificació Bellvitge en la 
Feixa Llarga de l’Hospitalet.

L’equip femení del Futbol sala, 
campió de Catalunya
L’equip femení cadet de l’Es-
portiu Rubí Futbol Sala, entre-
nades per Juan Moraira amb 
el suport del delegat del club, 
Tomás Martínez, va disputar 
dissabte un partit contra el 
Mataró, on van aconseguir 
imposar-se per 1-4. Una clara 
victòria que les duu a pro-
clamar-se automàticament 
campiones de Catalunya i 
els dona el passi directe per 
disputar el pròxim campionat 
d’Espanya.

L’equip de campiones en 
categoria Cadet està format 
per: Laura Ollé López (porte-
ra), Judit Cámara Rodríguez, 
Judit Jordán Ruíz, Aina Izqui-
erdo Aluju, Núria Salvador 
Martín, Alejandra Ojeda de la 
Cova, Erika Martínez Vergés, 
Ainhoa Villena Moreno i Leyre 
González Pérez, tot i que en el 
decurs de la temporada tam-

bé han comptat amb algunes 
companyes de l’equip Infantil 
com: Alba Ríos Oliva (porte-
ra), Noemí Gracia Sampalo, 
Ángela Arribas del Rey i Abril 
Pastor Pahisa; entre totes han 
fet un excel·lent treball en 
equip en una categoria que 
just s’ha iniciat aquest any i ja 
ha arribat amb èxit a assolir el 
primer triomf esportiu.

L’equip local va començar  
perdent el partit amb un gol 
per part del Mataró, tot i que 
va acabar empatant amb un 
gol de Núria. L’equip rubi-
nenc va rematar la segona 
part amb dos gols d’Ainhoa, 
la màxima golejadora de la 
competició i el quart punt 
al marcador novament per 
part de Núria, en un partit 
emocionant pel bon joc que 
van disputar ambdós equips. 
/ Núria Julià

FUtboL SALA | CAMPIoNAt CAtALUNyA

Nova victòria per al sènior femení del 
Club Handbol rubí 

hANDboL | CoPA FeDerACIÓ

L’e q u i p  S è n i o r  Fe m e n í 
d’Handbol Rubí va aconse-
guir a casa, contra el Mataró, 
una altra victòria a la Copa 
Federació (18-14). El partit va 
començar amb les jugadores 
de l’Handbol Mataró posant-
se al capdavant del marcador, 
encara que ambdós equips 
no arriscaven en atac, i això 
no va permetre que es fessin 
molts gols. 

Quan s’apropava el final 
de la primera meitat, el Rubí 
va aconseguir capgirar el 
marcador.

Ja a la segona part, les 
rubinenques es van allunyar 
encara més amb bones juga-
des d’atac i molta poca per-
missivitat en defensa. Però 
es va arribar a un moment 

L’Hoquei Rubí Cent Patins organitza 
diumenge una patinada popular contra 
l’assetjament escolar

hoqUeI PAtINS | aCtivitat

L’Hoquei Rubí Cent Patins 
ha organitzat, amb la col-
laboració de l’Ajuntament de 
Rubí, una patinada popular 
contra l’assetjament escolar 
que tindrà lloc aquest pròxim 
diumenge 12 de maig. 

L’objectiu de la iniciativa  
del club rubinenc és consci-
enciar sobre l’assetjament 
escolar i recollir fons per 
lluitar contra aquest proble-
ma. Per això, la meitat de 
les inscripcions, dos euros 
pels socis del club i tres per 
a la resta de participants, es 
destinarà a l’associació No al 
Acoso Escolar (NACE).

La patinada sortirà de la 
plaça Nova del Mercat Muni-

cipal a les 10 h i recorrerà el 
centre de la ciutat fins arribar 
a la pista de Francesc Calvo. 
L’itinerari inclou els carrers 
Magí Raméntol, Sant Isidre, 
Sant Pere, baixada de Sant 
Joan, Sant Jaume, Sant Cugat, 
Francesc Macià, Rafael de 
Casanovas, Narcís Menard, 
Maximí Fornés, Pere Esmen-
dia, avinguda de Barcelona, 
General Prim, Balmes, plaça 
de la Nova Estació i plaça de 
la Constitució.

Les persones interessa-
des s’han d’inscriure. Les 
inscripcions cal fer-les a 25ea-
niversari@centpatins.com i hi 
haurà sortejos i regals per a 
tots els participants. / HCR

L’equip femení cadet de l’Esportiu Futbol Sala. / Cedida

rUbÍ - MAtArÓ   18-14 

parcials: 1-1, 2-3, 3-5, 5-7, 
7-7, 9-8; 11-9, 13-10, 15-
12, 15-12, 16-13, 18-14

en el partit en el qual els dos 
equips estaven igualats en 
joc, i això va provocar que 
hi hagués bastants minuts 
sense cap gol. 

Tot plegat, el partit va 
terminar amb la victòria del 
Rubí per 18 a 14.

Van jugar pel Rubí: Cam-
pagnoli, Clara (4), Dori (3), 
Montse (1), Raquel (3), Rodri 
(6), Sol (1). Els parcials van 
ser: 1-1, 2-3, 3-5, 5-7, 7-7, 
9-8; 11-9, 13-10, 15-12, 15-
12, 16-13, 18-14. / Handbol 
Rubí 
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El Sènior Femení del CNR 
acaba cinquè la lliga

El primer equip del Club Espor� u Horitzó està 
a només un pas del � tol de Copa Catalana

Op� ms Club, al Campionat de 
Catalunya de Mitja Distància

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

TRIATLÓ | COMPETICIÓ

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

ATLETISME | LLIGA

El primer equip de bàsquet 
adaptat del CE Horitzó va 
obtenir una plàcida victòria 
davant l’Asproseat (54-6) en 
la penúl� ma jornada de Copa 
Catalana de Segona Divisió, 
un resultat que el deixa a no-
més un pas d’obtenir el � tol 
d’aquesta categoria.

L’equip dirigit per Sara 
Zabalgo va dominar el par� t, 
mostrant una efec� vitat molt 
alta en atac i una sòlida de-
fensa que només va permetre 

L’Op� ms Club Triatló va par-
� cipar diumenge passat en 
el Campionat de Catalunya 
de Triatló de mitja distància, 
disputat a Banyoles. El tram 
d’aigua es va retallar a 750 
m per les condicions climà� -
ques, mentre que el sector de 
bici va ser de 72 km i la cursa 
a peu de 20 km.

Albert Muñoz va ser el 
primer del club rubinenc en 
arribar, millorant en 25 mi-
nuts la seva marca de l’any 

passat, i amb un temps de 
3h 45’. Frank García i San�  
Sánchez van arribar gairebé 
junts amb un temps de 3h 57’. 
Sánchez, amb aquest crono, 
va poder pujar al podi com a 
tercer classifi cat de la cate-
goria V2. Fede Haba, per la 
seva part, va debutar a llarga 
distància amb un temps de 4h 
44’. Cal destacar que el club 
rubinenc, entrenat per Mò-
nica Crisol, va assolir la 10a 
posició per equips. / OC

Dos ors per l’escola rubinenca 
8Temps en el Campionat 
d’Espanya de ball de saló 

Compe� ció de natació dels 
més pe� ts del Club Natació

BALL DE SALÓ | CAMPIONAT D’ESPANYANATACIÓ | LLIGA CATALANA

El pavelló municipal Les Ro-
quetes de Sant Pere de Ribes 
va acollir dissabte passat el 
Campionat d’Espanya de ball 
de saló es� l internacional de 
categoria B, organitzat per la 
Federació Espanyola de Ball 
Esportiu. Diverses parelles 
de ball de l’escola rubinenca 
8Temps van par� cipar en el 
campionat aconseguint fi ns 
a dos primers llocs.

Després de par� cipar en 
el circuit espanyol i inter-
nacional, els representants 
de 8Temps van arribar amb 
moltes expecta� ves a la com-

L’equip benjamí i prebenjamí 
de natació es va desplaçar 
dissabte fi ns al Club Espor� u 
Europa Sports Center per 
disputar la 7a i 4a jornada 
respectivament de la lliga 
catalana. En aquesta úl� ma 
jornada de la lliga, el Natació 
Rubí va tenir una representa-
ció de prop de 40 nedadors i 
nedadores que van demos-
trar un cop més l’intens tre-
ball que han estat realitzant 
durant tota la temporada en 
l’àmbit individual però també 

RESULTATS CNR 

CN Terrassa - Cadet Femení 13-15
CN Sant Andreu - Cadet Masculí 12-7
Cadet Femení - CN Sabadell 7-12
CN Sant Feliu - Benjamí A 2-5
CE Mediterrani - Juvenil Masculí 17-13
CN Catalunya - Juvenil Femení 9-15
A.E. Santa Eulalia B - Benjamí B 1-6
Infantil - CN Atlètic-Barceloneta A 8-20

El Sènior Femení va fi nalitzar 
la lliga el dissabte passat amb 
un empat a 10 gols contra el 
CN Madrid Moscardó. Les 
jugadores de David Mar� n, 
la setmana abans, ja van 
assolir la que ha estat la se-
gona millor classifi cació de 
l’equip a la màxima compe-
� ció nacional, una cinquena 
posició molt treballada i 
merescuda. 

 D’altra banda, cal des-
tacar que entre el 3 i el 5 de 
maig es va disputar a Lloret 
de Mar, la Women Spring 
Cup de waterpolo, amb pre-
sència a l’equip presentat 
per l’organització de tres 
joves waterpolistes del CN 
Rubí. Laia Bou, Aruka Mazon 
i Mireia González van quedar 
en una meritòria vuitena 
posició.  / CNR

Les tres jugadores del CNR, a la Women Spring Cup. / Cedida

anotar 6 punts en tot el par� t 
als barcelonins.

Va ser un magnífi c par� t 
de Joan Lupión, autor de 
19 punts, que va estar ben 
acompanyat per José Roldán 
i Toni Torres. En defensa va 
destacar la lluita sota els 
taulers d’Efrain Escalona i els 
rebots de Joan Lupión, que va 
aprofi tar la seva alçada.

Pel CE Horitzó van jugar 
Joan Lupión (19), José Roldán 
(14), Toni Torres (11), Pablo 

L’escola rubinenca va aconseguir pujar al graó més alt del podi dues 
vegades. / Cedida

pe� ció, que comptava amb 11 
jutges internacionals. La pa-
rella formada per Jordi Pérez 
i Laura Toledano es va procla-
mar campiona d’Espanya de 
la categoria Sènior B1, mentre 
que la parella de Josep Cots i 
Maria José Navarro van ser or 
en categoria Sènior B2. 

Des de l’escola rubinenca, 
han mostrat la seva sa� sfacció 
pels bons resultats i animen 
les parelles a con� nuar acon-
seguint èxits i a representar 
a la ciutat en l’àmbit nacio-
nal i internacional. / Escola 
8Temps

en equip per aconseguir els 
màxims punts a la lliga i millo-
rar la posició de les jornades 
anteriors. A l’espera dels 
resultats d’aquesta jornada 
per conèixer la classifi cació 
final a la lliga, actualment 
el CNR ocupa la 40a posició 
en el cas dels prebenjamins 
i la 26a posició en el cas dels 
benjamins.

Aquest cap de setmana, 
la secció � ndrà descans i aca-
barà de preparar les properes 
cites. / CNR

Plaza (8), Helena Corbella 
(2), Efrain Escalona i Isaac 
Mar� nez.

Si en la propera jornada 
l’equip és capaç de superar 
els Lluïsos de Gràcia femení 
B, s’endurà el � tol de Copa 
Catalana de Segona Divisió.

D’altra banda, el segon 
equip de l’Horitzó va acon-
seguir una victòria molt im-
portant davant l’Alfa Tegar D 
per 16-12 i està a un pas del 
� tol. / CE Horitzó

Molta ac� vitat de la secció de triatló del Club Natació Rubí
La setmana passada hi va 
haver molta activitat de la 
secció de triatló del Club Na-
tació Rubí (CNR). L’1 de maig 
van participar en el triatló 
del Prat de Llobregat. El club 
es va inscriure amb quatre 
equips, un al Campionat 
Nacional de Catalunya (CNC) 
i tres a la prova Oberta (un 
masculí i dos mixtos).

L’equip elit, format per 
F. Garrocho, A. Delgado, 
F. Riudaura, F. Trenado i E. 
González, que competia al 
CNC, no va poder puntuar, 

ja que la prova es va sus-
pendre per un greu accident 
durant la cursa en bicicleta, 
en el qual no es van veure 
implicats cap dels triatletes 
del Club Natació.

Per la seva part, en la 
prova Oberta, l’equip mas-
culí, format per R. Valen-
zuela, C. Pardos, O. Oliban 
i J. Garcia, va quedar en 
19a posició. L’equip mixt A, 
format per X. Rodríguez, J.L. 
López, A. Celada, A. Gallego 
i T. Venteo, va quedar en 
23a posició. L’equip mixt 

L’equip mixt A va quedar en 23a posició. / Cedida

La jornada de lliga catalana de benjamins i prebenjamins es va dis-
putar al Club Espor� u Europa. / Cedida

B, format per F. Garrocho, 
R. Hierro, M. Almeida, G. 

Blanco i D. Olmo, va quedar 
en 21a posició. / CNR



-

Entenem que les eleccions municipals del maig del 2019 són una oportunitat de canvi i regeneració democràtica que hau-
rien de permetre deixar enrere una etapa de males pràctiques polítiques que han suposat un fre a les possibilitats de millora 
de la nostra ciutat.

substancial per a la nostra ciutat. Per contra, ens han situat a la cua de les ciutats veïnes.
El govern del PSC, amb el suport del trànsfuga i la complicitat dels regidors de C’s i els no adscrits (antics regidors del PP i 
C’s), ha fet possible una de les pàgines més tristes de la història de Rubí.
Alguns dels exemples més visibles han estat la deixadesa en el manteniment de l’espai públic, el transfuguisme, el clien-
telisme, les contractacions i promocions internes de familiars i amics en el consistori, la censura ideològica, la manca de 
projecte de ciutat, polígons industrials en mal estat, assimilació de les festes populars a macro-concerts, manca de cohesió 
social i de sentiment d’estima per la ciutat, entre d’altres.
Per tot això, els sotasignats creiem que el canvi de govern ha de suposar necessàriament un canvi en el model de gestió 
que hauria de prioritzar polítiques que permetin:

Albert Solà Músic
Albert Sorrosal Consultor
Àngel Millán Jubilat
Anna Sancho Podòloga
Anna Ariza  Traductora
Antoni Serra Administratiu
Antonio Santiago Tècnic industrial, jubilat
Ariadna Benavides Ceramista
Aurora Cayero Actriu
Carme Colomer Jubilada
Carme Vilanova Administrativa

Mànager d’exportació
Eduard Pallejà Psicòleg, exalcalde
Enric Larreula Escriptor
Enric Xercavins Enginyer
Eva Claveria Tècnica d’exportació
Ferran Adelantado Doctor en telecomunicacions, 
 professor universitari
Frank Brustenga Transportista
Jaume Comas Informàtic
Jep Bogunyà Tècnic de seguretat
Jep Quintas Gestor cultural
Joan Antoni Tort Músic, administratiu
Joan Jorba Arquitecte

1 El creixement sostenible i la transformació ordenada de la 

segle XXI, moderna, verda i amable, en la qual els ciutadans 
puguin gaudir dels serveis, equipaments, zones de lleure i pas-
seig com es fa en la majoria de ciutats veïnes.

2 Fer que la política recuperi el seu sentit més noble: la dedi-
cació a la millora de la comunitat, amb el màxim respecte a 

la voluntat de la ciutadania i, per tant, rebutjant qualsevol tipus 
de transfuguisme i mercantilisme ideològic.

3 Reivindicar el consens com a forma de fer política, basat en 
el diàleg sobre projectes i el respecte a les diferents opcions 

democràtiques repesentades al consistori.

4 treballadors públics de familiars i amics de l’equip de govern, 
així com l’arbitrarietat en la mobilitat interna i el repartiment de 
càrrecs dels treballadors municipals, fets que actualment estan 
absolutament subordinats al clientelisme i amiguisme polític.

5 Resoldre la precarietat de la plantilla municipal, en aquests 
moments de les més grans de l’Estat espanyol amb el tant 

per cent de personal temporal.

Rubí, maig del 2019

6Reivindicar l’espai públic com a zona de relació, àgora 
i confort per al conjunt dels ciutadans, pensat també 

com a espai d’expressió i relació amb plenitud de respecte 
a totes i cadascuna de les diferents expressions democrà-
tiques.

7 Mantenir l’espai públic en condicions, sense deixade-
sa, al servei de la seva ciutadania.

8 Fer de l’educació i l’ensenyament el primer esglaó per 
tenir una ciutadania preparada, culta, cívica, respon-

sable i amb igualtat d’oportunitats. Els ciutadans de Rubí 
han de deixar d’estar a la cua pel que fa als estudis res-
pecte a les ciutats veïnes.

9 Mantenir, potenciar, respectar i promoure els elements 
patrimonials de la ciutat amb la voluntat que el coneixe-

ment de la seva història suposi una major  estima i senti-
ment de pertinença dels seus ciutadans.

10 Potenciar l’oferta privada en els diferents aspectes 
de consum cultural i de lleure que permetin desterrar 

la imatge de ciutat dormitori.

11 Impulsar la participació ciutadana que permeti una 
major implicació en la construcció d’una ciutat plu-

ral, cohesionada i tolerant.
Joan Manuel Tresserras Professor universitari, 
 Exconseller de Cultura
Joan Marcet Periodista i editor
Joaquim Conca Artista
Jonathan López Enginyer de telecomunicació
Jordi Batalla Tècnic audiovisual
Jordi Margarit Periodista, exregidor
Jordi Miranda Administratiu
Jordi Ollé Gestor cultural
Jordi Rubio Coreògraf i dansaire
Josep M. Galceran Comerciant, jubilat
Josep M. Pijuan Educador social, exregidor
Josep Ollé Historiador, exregidor
Josep Puigventós Treballador de banca
Lluïsa Aguilera Administrativa
Maria Auxili Rufé Historiadora, comerciant
Magda Batlles 
Maria Bernadet Enginyera tèxtil
Maria dels Àngels Rufé Comerciant, jubilada
Maria Esteban Jubilada
Maria José Munuera 
Mercè Botella Emprenedora social
Meritxell Puigoriol Veterinània
Miquel Mas Artista

Miquel Rubio Comercial
Montse Benet Mestra
Montse Claveria Psicòloga
Montse Fraguas Psicòloga
Montse Marcet Llibretera
Montse Sánchez Mestra
Montserrat Grau Educadora social
Neus Cabré Veterinària
Núria Gaju Biòloga, professora de la UAB
Nuria Mulé Bibliotecària
Núria Sans Autònoma
Núria Torra Administrativa
Octavi Batllori Jubilat
Oriol Marco Professor
Ramon Tubau 
Ricard Fontanals Supervisor (Administració local)
Rosa Pujol Bibliotecària
Rubén Martínez Aturat
Sebastià Colomer Jubilat
Sussi Méndez Directiva de banca
Teresa Colomer Mestra
Ton Marcet Periodista
Víctor Cucurull Gestor cultural
Xavi Torres Publicista, exregidor
Yolanda Garcia Tècnica en prevenció
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