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Concentració per reclamar una segona 
línia de P3 a l’escola Joan Maragall

REDACCIÓ

L’Ajuntament iniciarà en 
els propers dies un procés 
par� cipa� u per impulsar dos 
projectes, un de 150.000 eu-
ros adreçat a la ciutadania en 
general i un altre de 50.000 
euros per a infants i adoles-
cents. Es podrà par� cipar a 
través de la plataforma digi-
tal Par� cipa Rubí i també hi 
haurà sessions presencials.

El procés dotat amb 
150.000 euros va dirigit a 
tots els rubinencs majors de 
16 anys. Les persones inte-
ressades a par� cipar s’han 
de registrar a la plataforma 
digital Participa.rubi.cat. 
Des d’aquí, podran presentar 
propostes a través d’un for-
mulari i exposar quins són els 
benefi cis de les propostes i a 
quin col·lec� u va dirigit. D’al-
tra banda, el 15 de maig a les 
18 hores a la Biblioteca estan 
convocades les en� tats ciu-
tadanes per recollir propos-
tes col·lec� ves, una trobada 
que servirà per conèixer el 
procés i el funcionament 
de la plataforma de parti-
cipació. “Els rubinencs són 
persones que s’impliquen i 
es preocupen pel municipi i 
per això la seva veu ha d’in-
cidir en els pressupostos”, ha 
explicat l’alcaldessa de Rubí, 

Ana M. Mar� nez.
Totes les propostes que 

es plantegin han de ser vi-
ables a través del capítol 
d’inversions de l’Ajuntament, 
per tant poden ser projectes 
relacionats amb l’adquisició i 
instal·lació de mobiliari urbà 
i l’habilitació de nous espais 
per a col·lec� us o ac� vitats 
concretes. En canvi, no es 
poden plantejar accions 
que compor� n augmentar el 
personal, el manteniment de 
l’espai públic, l’organització 
d’ac� vitats o els ajuts a col-
lec� us o en� tats.

Les propostes seran re-
collides i analitzades per 
una comissió tècnica de 
seguiment i en una segona 
fase els par� cipants podran 
votar totes les propostes que 
vulguin, sempre que el con-
junt seleccionat no superi els 
150.000 euros.

50.000 pels infants
D’altra banda, a través del 
Consell dels Infants i Ado-
lescents de Rubí, s’ha inici-
at un procés de participa-
ció per fer una inversió de 
50.000 euros. Està previst 
que es duguin accions amb 
els alumnes de 3r i 4t d’ESO 
dels ins� tuts rubinencs per 
tal que s’incorporin a aquest 
procés.

Una trentena de pares i mares es van concentrar davant de l’Ajuntament. / M.C.

Els rubinencs poden decidir com
inver� r 200.000 euros a la ciutat

M. CABRERA

Un grup de pares, mares i 
infants es van concentrar 
dimecres a la tarda davant 
de l’Ajuntament per reivin-
dicar al Departament d’En-
senyament que obri una 
segona línia de P3 a l’escola 
Joan Maragall, ubicada a 
les urbanitzacions, per al 
curs 2018-2019. Es tracta de 
famílies que s’han preinscrit 
en aquesta escola, però que 

saben que no � ndran plaça 
perquè de les 25 places, 22 
ja estan adjudicades per a 
germans i fi lls d’exalumnes i 
se n’han preinscrit 42. “Vo-
lem que obrin una segona 
línia, hi ha hagut molta de-
manda i entenem que som 
molts els qui vivim a les 
urbanitzacions i sobretot pel 
projecte educa� u, treballen 
100% amb projectes i això és 
únic a Rubí”, explica Maria 
del Mar Andreu, una de les 
afectades.

De fet, el Joan Maragall 
va ser una escola de dues 
línies fi ns al 2013, quan el 
Departament en va suprimir 
una. Posteriorment, el 2016 
va decidir introduir una línia 
nova a l’escola Ramon Llull, 
situada a Can Fatjó.

Precisament, a aques-
ta escola és on acabaran 
matriculant-se la majoria 
d’aquests infants si no s’aug-
menta la línia al Maragall, ja 
que el Rivo Rubeo, l’opció 
més propera, també està 
plena. “Les escoles a Rubí 
estan molt bé i els mestres 

són bons en general, no ho 
dubtem, però hem de tenir 
la llibertat de triar on volem 
que aprenguin i creixin els 
nostres fi lls”, afi rma Andreu, 
que demana que s’aclareixin 
els criteris per obrir línies en 
una escola i no en una altra.

Davant d’aquesta situa-
ció, els pares i mares, amb 
el suport de l’AMPA de l’es-
cola, s’estan mobilitzant i 
de moment han aconseguit 
mantenir una trobada amb 
l’alcaldessa, Ana M. Mar-
� nez.

L’Ajuntament de Rubí 
recorda que l’administració 
local no intervé en aquesta 
decisió, però si s’ha mostrat 
disposada a posar en contac-
te les famílies amb la Gene-
ralitat. El consistori també 
assenyala que és di� cil sa� s-
fer tots els demandants, que 
el criteri de proximitat no és 
el que regeix la normativa 
d’admissió dels alumnes als 
centres i que a Rubí l’oferta 
escola és molt rica, amb 
altres centres que també 
treballen per projectes.



‘Verbenas y fi estas menores’ 
el 25 de juny; l’actuació de Las 
Migas, un cuartet barceloní de 
mes� ssatge fl amenc el 26 de 
juny; i l’actuació ‘rockera’ de 
Jaime Urru� a y los Rebeldes 
el 27 de juny tindran lloc a 
La Sala i serviran per escalfar 
l’ambient de cara a la Festa 
Major.

Antonio José, l’espectacle 
inaugural
L’espectacle inaugural, el 28 de 
juny, anirà a càrrec d’Antonio 
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El RRandom arrencarà per la revetlla i portarà a 
Rubí La Raíz, Antonio José, Maldita Nerea i Buhos
MARTA CABRERA

El Rubí Random Music Fes� val 
fa un salt endavant aquest any 
amb la programació de més 
concerts de forma ininterrom-
puda des de la revetlla de Sant 
Joan, el 23 de juny, fi ns al tan-
cament de la Festa Major l’1 
de juliol. “Hem volgut que el 
RRandom � ngui personalitat 
pròpia, però que alhora sigui 
simultani a la Festa Major”, ha 
explicat l’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, durant la presenta-
ció del fes� val.

El cartell arrencarà per la 
revetlla amb un macroconcert 
a l’Escardívol obert a tothom 
amb La Raíz com a protago-
nista. La banda valenciana 
d’ska, reggae i rap s’ha donat a 
conèixer arran de la publicació 
del seu darrer àlbum ‘Entre 
poetas y presos’. El grup de 
Gandia serà rellevat més tard 
per Bribriblibli, una banda 
tribut d’Extremoduro. La mú-
sica seguirà a l’amfi teatre del 
Castell el 24 de juny amb el 
concert d’Ecos del Rocío. 

El concert del cantautor 
Dani Flaco, que presentarà 

José, guanyador del concurs La 
Voz 2015. El seu single ‘Tu me 
obligaste’, amb Cali y el Dan-
dee, va ser una de les cançons 
de reggaeton més populars de 
l’any passat. L’actuació � ndrà 
lloc a l’amfi teatre del Castell.

Alhora, a l’Escardívol ac-
tuarà la banda catalana de 
rumba i ska Buhos, que acaba 
de publicar ‘La gran vida’, un 
disc que incorpora ‘Volcans’, 
un ‘single’ que acumula 1,8 
milions de visites a Youtube. 
Posteriorment, pujaran a l’es-

El grup valencià La Raíz encetarà el fes� val d’enguany el 23 de juny. A la dreta, Antonio José, qui oferirà l’espectacle inaugural de la Festa 
Major. / Cedida

amb el rubinenc Serginho 
Moreira a la bateria. Comple-
taran la nit la banda El Úl� mo 
Tributo, tribut a El Úl� mo de 
la Fila, i Versión Imposible. 
Paral·lelament, a la plaça Cata-
lunya hi haurà el Revival, amb 
Please, un tribut a U2, i el grup 
Super Singles.

El darrer concert del RRan-
dom serà l’1 de juliol a La Sala 
a càrrec de Sau30, un projecte 
que congrega els components 
del desaparegut grup Sau. 
Tots els concerts a La Sala i al 

cenari Marcel i Julia, un duet 
de mes� ssatge amb cançons 
en català i castellà.

El 29 de juny serà el torn 
del Rubisound, organitzat 
per Ràdio Rubí a la plaça del 
Doctor Guardiet, amb D’Ca-
llaos, The Killing Hits i Fancy 
Candy Girls. Mentrestant, a 
l’Escardívol es podrà ballar 
amb la banda d’indie Sidecars i 
l’espectacle Los 40 Tour.

La música seguirà el 30 
de juny amb la Nit Golfa, on 
actuarà el grup Maldita Nerea, 

Castell seran de pagament i la 
resta, gratuïts. Les entrades es 
posaran a la venda divendres a 
Ticketea i els preus oscil·laran 
entre els 10 i els 20 euros.

A banda, l’Ajuntament 
impulsarà un concurs de ta-
lent musical a Instagram. El 
guanyador podrà cantar una 
cançó just abans de l’actuació 
de Maldita Nerea durant la 
Nit Golfa.
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Jornada sobre la Reanimació 
Cardiopulmonar a la residència 
de gent gran Conxita Valls

Usuaris i treballadores de la residència, mostrant les polseres 
solidàries ‘Salvavides’. / Cedida

REDACCIÓ

La residència Conxita Valls 
organitza el 15 de maig 
una jornada dedicada a la 
Reanimació Cardiopulmo-
nar (RCP) amb mo� u del 
Dia internacional de les 
famílies.

La jornada s’ha prepa-
rat amb el suport d’Apro-
vita, una associació per 
la protecció de la vida, i 
s’emmarca dins del pro-
jecte ‘Salvavides’, que té 
com a objectiu principal 
la conscienciació sobre la 
importància de l’RCP.

La residència Conxita 
Valls forma part del Grup 
Rubí Social, que també 
gestiona la residència El 
Cel de Rubí, i totes dues 

col·laboren des de ja fa un 
any amb aquest projecte, 
que permetrà que els dos 
centres per a gent gran 
tinguin un espai cardio-
protegit, a més de formar 
el personal.

La jornada del 15 de 
maig oferirà un taller de 
Reanimació Cardiopulmo-
nar a les 16.30 hores a la 
residència Conxita Valls. El 
taller serà gratuït, anirà a 
càrrec d’Aprovita i perme-
trà als par� cipants adquirir 
coneixements bàsics per 
realitzar una bona RCP.

A més, durant la jorna-
da es podran comprar les 
polseres ‘Salvavides’, per 
un preu de 3 euros, uns di-
ners que van íntegrament 
des� nats al projecte.

El camp de golf de Can Sant 
Joan resta tancat pels deutes 
M.C.

El camp de golf de Can Sant 
Joan, situat entre Rubí i Sant 
Cugat, està tancat des de 
fi nals d’abril. Ges� onat per 
Puro Campo SL, l’equipa-
ment espor� u està asfi xiat 
pels deutes i embargat per 
Hisenda des de finals del 
2017.

Davant d’aquesta situ-
ació, la Federació Catalana 
de Golf ha informat del tan-
cament del camp per ordre 
judicial. En un comunicat, 
la federació afirma que 
el camp restarà tancat de 
forma provisional i que està 
treballant per trobar un nou 
operador solvent per evitar 
el tancament defi ni� u de les 
instal·lacions.

El camp de golf de Can 
Sant Joan va obrir el 1994, 
dissenyat pel golfista Se-
veriano Ballesteros, com 
el primer camp públic de 
Catalunya i va estar impulsat 

per la Federació Catalana de 
Golf, que es va fer càrrec de 
la concessió. 

Els terrenys sobre els 
quals es va construir el 
camp són propietat de l’Ins-
� tut Català del Sòl (INCA-
SÒL), mo� u pel qual l’acord 
de cessió contempla el pa-
gament anual de 18.184,50 

euros fi ns al 2069.
El 2013 la federació va 

cedir els drets a l’empresa 
Metropolitan Golf Barcelo-
na a canvi d’eixugar un deu-
te de 2,3 milions d’euros. 

La companyia es va fer 
càrrec de la ges� ó del camp 
fi ns que fa un any l’empresa 
Puro Campo SL va adquirir la 

concessió del camp de golf 
de Can Sant Joan.

Un dels responsables de 
l’empresa que es va quedar 
amb els drets d’explotació 
del camp va explicar a mit-
jans de comunicació de Sant 
Cugat que tenien previst fer 
millores i acollir en un futur 
campionats estatals.

Els terrenys del camp de golf de Can Sant Joan són propietat de l’INCASÒL. / M.C.

Rubí sense abocadors plantarà 
cara a l’obertura de Can Balasc
La plataforma prepara mobilitzacions per aturar l’abocador
MARTA CABRERA

La plataforma Rubí sense 
abocadors està treballant per 
mobilitzar la ciutadania de 
cara a una possible obertura 
de l’abocador de Can Balasc 
en els propers mesos. De 
moment, començaran per fer 
trobades veïnals per explicar 
el problema. 

La plataforma, que des-
prés de molts anys de lluita 
va aconseguir el tancament 
de Can Carreras, recorda 
que l’abocador de Can Balasc 
està situat a 200 metres de la 
urbanització, a 700 metres 
de l’escola Rivo Rubeo i a 1,5 
km del centre de la ciutat. 
“La llei és molt clara amb 
els abocadors de classe 2 i 
és que la distància mínima a 
nucli urbà ha de ser de 2 km”, 
explica Montse Rousse, de la 
plataforma.

Per aquest mo� u, dema-
nen que no es concedeixi 
permís per abocar residus de 
classe 2, sinó únicament ter-
res i runes i els � pus de resi-

dus considerats no perillosos, 
tal com recull la sentència 
dels anys 90. “La sentència 
és molt clara i dels residus diu 
textualment ‘seran aquests i 
no uns altres’. També deixa 
clar que l’empresa té permís 
per abocar 1 milió de m³ 
de residus i no 2,5 milions 
de m³”, apunta Rousse. En 
aquest sen� t, la plataforma 
ha mostrat a través d’unes 
imatges aèries captades per 
un dron l’ampliació del vas de 

Can Balasc respecte al 2012, 
unes obres que l’empresa 
Arrins, gestora de Can Balasc, 
va fer sense permís i que ac-
tualment estan en li� gi. Amb 
aquesta situació, el movi-
ment an� abocadors demana 
a l’Ajuntament o a l’Agència 
de Residus de Catalunya un 
aixecament topogràfic per 
calcular la mida del vas: “No 
és el nostre problema si va 
fer les obres sense permís o 
si abocar 1 milió de m³ no li és 

rentable”, insisteix Rousse.
La plataforma ha informat 

que Arrins, que forma part 
del grup TMA, ja ha iniciat 
els tràmits per presentar un 
projecte d’actuació específi -
ca a la zona i una autorització 
ambiental, que es concreta-
ran els propers mesos, per 
poder obrir l’abocador.

Residus provinents del port
D’altra banda, la plataforma 
ha alertat que TMA és qui 
ara controla els residus del 
port de Barcelona i que hi 
ha camions d’hidrocarburs 
que entren a Can Carreras 
on, en teoria, s’hauria d’es-
tar produint la restauració 
de la zona. Alguns d’aquests 
abocaments, alerta Rousse, 
es fan de ma� nada.

A més d’aquesta denún-
cia, la plataforma recorda que 
a Can Carreras l’empresa FSM 
Ver� spania, del grup TMA, va 
entrar 110.000 tones de for-
ma il·legal, uns residus que 
Rubí sense abocadors exigeix 
que siguin re� rats.

La plataforma exigeix que només s’aboquin 1 milió de m3 de residus, 
que és el que recull la sentència dels anys 90. / Cedida
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Con� nua la deixadesa al pipicà 
del parc de la Pau i la Natura
Els usuaris lamenten que un any després de les denúncies 
per mal manteniment, la zona segueixi en males condicions

MARTA CABRERA

Els usuaris de la zona d’es-
barjo per a gossos del parc 
de la Pau i la Natura estan 
farts de l’escàs manteni-
ment que es fa en el parc. 
En aquesta zona hi ha dos 
recintes separats per a gos-
sos, un per a animals grans 

i l’altre per mitjans i pe� ts. 
El juny del 2017 ja es van 
queixar de forma pública 
perquè no s’havia desbros-
sat i les portes necessitaven 
una reparació. 

Gairebé un any després, 
la zona torna a estar en 
condicions lamentables: 
les herbes estan altes, hi 

ha molts forats a terra, les 
frontisses de les portes 
estan podrides i per tant 
no tanquen i l’ambient és 
fè� d. 

“Per aquí només passa 
el noi que ve a buidar la pa-
perera, ningú més ha entrat 
aquí en els darrers mesos, 
això és una autèn� ca vergo-

nya, aquí no s’hi pot estar”, 
explica un dels usuaris, 
Fernando Serrano. 

El fet que la porta no 
es pugui tancar correcta-
ment és un perill, segons 
assenyala aquest veí. “L’al-
tre dia, un gos gran es va 
escapar del pipicà, aquí al 
costat hi ha una escola i un 
gimnàs, si passa una des-
gràcia, serà responsabilitat 
de l’Ajuntament”. Per evitar 
que els gossos s’escapin, 
els usuaris utilitzen les 
cadenes dels gossos com a 
cadenat.

Elements perillosos
A banda del poc manteni-
ment d’aquesta zona, els 
usuaris també han detec-
tat elements que poden 
resultar molt perillosos. 
Per exemple, la tanca que 
separa la zona d’esbarjo 
per a gossos amb les vies 
del tren està trencada, fet 

Forats, herbes altes i olors fè� des són algunes de les queixes dels usuaris de la zona. / Iban Coca

A la part exterior de la zona d’esbarjo per a gossos, hi ha dos ferros 
abandonats. / Iban Coca

que facilita que els infants 
s’enfi lin per anar a recollir 
les pilotes que cauen a la 
zona de les vies del tren.

A més, a l’exterior del 
pipicà, hi ha dos ferros els 
que s’u� litzen per protegir 
arbres dins dels pipicans 
que estan abandonats des 
de fa temps i que els nens 
utilitzen algunes vegades 
per jugar.

Diari de Rubí ha contac-
tat amb l’Ajuntament per 
fer-li arribar aquestes quei-
xes veïnals, però aquest, al 
tancament d’aquesta edi-
ció, no s’havia pronunciat 
al respecte.  
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REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí té 
previst ajudar a dos joves 
rubinencs del col·lec� u de 
Lesbianes, Gais, Transexuals 
i Bisexuals (LGTB) per tal 
que puguin par� cipar en les 
colònies Oasis que organitza 
la coopera� va Candela, una 
estada dirigida als joves 
homosexuals i transsexuals. 
El consistori ha afi rmat que 
dos joves rubinencs podran 
accedir de franc a aquestes 
colònies, que tindran lloc 
del 9 al 14 de juliol a Fogars 
de la Selva.

Els que hi vulguin optar 
podran presentar una sol-
licitud fi ns al 20 de maig a 
l’Espai Jove Torre Bassas. 
Els sol·licitants hauran de 
tenir entre 13 i 17 anys, 
estar empadronats a Rubí i 
tenir una renda màxima de 
27.069 euros anuals per 4 
persones.

La inicia� va respon a la 
voluntat del govern de tenir 
“una ciutat inclusiva i diver-
sa, amb una administració 

L’Ajuntament fi nançarà les 
colònies a dos joves LGTB

que treballa cada dia per-
què tothom pugui desen-
volupar el seu projecte de 
vida amb absoluta llibertat”. 
L’objec� u de la proposta és 
acompanyar els adolescents 
que trenquen les normes de 
gènere i sexualitat, donar a 
conèixer referents posi� us 
de persones amb diversi-
tats sexuals i de gènere i 
crear un entorn de llibertat 
i seguretat. 

Des del 2004 hi ha un 

Servei per a la Diversitat 
Sexual a Rubí. Les persones 
que s’hi adrecen acostumen 
a tenir problemes d’accep-
tació de la diversitat sexual 
o de rebuig de la família. 
També es tracten proble-
mes de parella o demandes 
d’acompanyament en el 
procés d’hormonació de 
persones menors d’edat.

Es pot accedir al servei, 
ubicat al Rubí Forma, tru-
cant al telèfon 935813900.

L’alcaldessa, Ana M. Mar� nez, amb les regidores Maria Mas i Marta 
García, durant la presentació de les colònies Oasis. / Localpres

Milagros Calleja 
forma part de 
la nova junta del 
Fòrum de Síndics
La Síndica de Greuges de 
Rubí, Milagros Calleja, ha 
entrat a formar part de 
la nova junta directiva 
del Fòrum de Síndics i 
Síndiques Locals de Cata-
lunya (Fòrum SD). Calleja 
estarà acompanyada per 
M. Assumpció Vilà, Sín-
dica de Greuges de Bar-
celona, Isabel Marquès 
(Terrassa), Ramon Pa-
lacio (Sant Cugat), Rosa 
M. Sánchez (Igualada), 
Josep Rius (Sant Feliu de 
Guíxols) i Joan Sala (Vic). 
El Síndic Personer de 
Mollet del Vallès, Lluís 
Martínez, serà el nou 
president en subs� tució 
del Síndic de Cornellà, 
Joan Barrera. 

“Formar part de la 
junta és honor i ens per-
metrà tenir un millor con-
tacte i coordinació entre 
l’ofi cina de la Síndica de 
Rubí i altres sindicatures 
catalanes”, afi rma Calle-
ja, que creu que això pot 
ajudar a “millorar” els 
serveis. / DdR 
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i habitatge–; associacionis-
me i participació; i espai 
públic, ciutat i convivència. 
De cada eix s’estableixen 
els objec� us prioritaris i les 
accions a implementar.

Entre aquests, en l’àmbit 
de la salut i esport, hi ha ac-
cions preven� ves contra el 
consum de drogues i altres 
addiccions i la prevenció de 
l’assetjament als ins� tuts. 
També es contempla la crea-
ció de nous espais espor� us 
a l’aire lliure o l’organització 
d’ac� vitats de promoció de 
l’esport.

El Pla de joventut inclou un centenar d’accions 
per sa� sfer les necessitats del jovent 
CRISTINA CARRASCO

El Pla local de joventut, 
aprovat en el darrer Ple 
municipal amb el suport de 
tots els grups excepte CDC, 
que es va abstenir, inclou 
106 accions amb les quals 
es vol donar resposta a les 
necessitats i demandes dels 
joves, un sector de població 
que, amb 11.751 persones, 
representa el 15% dels ru-
binencs. 

L’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, i la regidora de 
Joventut, Marta García, han 
presentat el document, que 
té una vigència de quatre 
anys. “El Pla recull les inqui-
etuds i el resultat d’un pro-
cés par� cipa� u en què una 
cinquantena de joves de la 
ciutat han pogut dir la seva”, 
ha assenyalat Mar� nez, qui 
ha afegit que “marca el full 
de ruta a seguir pel que fa a 
les polí� ques de joventut”. 

El document s’estruc-
tura en cinc eixos: salut i 
esports; cultura, oci i cre-
a� vitat; emancipació –que 
engloba educació, ocupació 

L’eix de la cultura, l’oci 
i la creativitat recull acci-
ons com la creació de bucs 
d’assaig, subvencions per a 
projectes culturals d’en� tats 
juvenils i ac� vitats culturals 
i d’oci als barris.

Pel que fa a l’educació, 
treball i habitatge, el Pla 
es marca com a objectiu 
fomentar l’ocupació i la con-
tractació juvenil i garan� r 
l’accés a l’habitatge de tots 
els joves.

En l’àmbit de la par� ci-
pació i l’associacionisme, el 
text proposa accions con-

L’alcaldessa de Rubí, acompanyada per la regidora de Joventut. / C.C.

cretes com la creació de 
la taula jove com a espai 
d’interlocució dels joves 
amb l’administració i de 
seguiment del pla local, pro-
grames d’intercanvis inter-
nacionals i bossa de préstec 
de pe� tes infraestructures 
a en� tats juvenils per a de-
senvolupar ac� vitats.

Finalment, en l’apartat 
de cohesió i territori, es 
marquen objectius com 
promoure la par� cipació i 
els usos del jovent en els 
espais públics i vetllar per la 
bona convivència ciutadana 
als barris.

Per la regidora de Jo-
ventut, el Pla és realista i 
representa� u dels joves. “És 
realista perquè, tot i que sa-
bem que queda molt per fer, 
que la ciutat té mancances 
que encara no s’han cobert, 
totes les accions recollides 
al document s’ajusten a 
allò que es pot executar 
realment. I és representa� u 
perquè hem prioritzat totes 
aquelles accions que han 
sorgit del propi col·lec� u”, 
ha apuntat. 
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Cuando una pareja (casa-
da o no) toma la decisión 
de separarse o divorciarse, 
puede hacerlo de mutuo 
acuerdo o de manera con-
tenciosa.

Hoy hablaré de cómo 
es un divorcio de mutuo 
acuerdo. 

Es un procedimiento 
más sencillo, rápido y 
barato que el contencio-
so. En primer lugar, cada 
miembro de la pareja debe 
asesorarse con un abogado 
especializado en Derecho 
de Familia. Lo más re-
comendable es que cada 
cónyuge sea asesorado 
por su propio abogado, 
aunque también puede 
ocurrir que ambos com-
partan el mismo abogado. 
El abogado redactará una 
demanda y un Conve-
nio regulador, que es un 
documento firmado por 
ambas partes, que deberá 
contener los siguientes 
aspectos:

• La custodia de los 
hijos, el ejercicio de la 
patria potestad, el régimen 
de comunicación y estan-
cia de los menores con el 

progenitor con el cual no 
vivan habitualmente.

• Uso de la vivienda 
familiar.

• Las cargas económi-
cas del matrimonio y la 
pensión de alimentos.

• La liquidación del 
régimen económico ma-
trimonial.

• Si corresponde, la 
pensión compensatoria 
o la compensación eco-
nómica por razón de tra-
bajo.

Una vez fi rmado por 

ambas partes, el Conve-
nio, junto con la deman-
da y los documentos, se 
presentará en el juzgado 
de familia competente. 
El juez lo examinará (así 
como el Ministerio Fiscal, 
si hay hijos menores de 
edad), y si cumple todos 
los requisitos legales, lo 
aprobará dictando sen-
tencia.

Edurne Zunzunegui 
Abogada de familia

Sant Cugat del Vallès

Cómo es un divorcio de mutuo acuerdo El PDeCAT demana al govern  
un informe sobre el retorn econòmic 
a la ciutat del fes� val Primavera Pop
REDACCIÓ

El Par� t Demòcrata Europeu 
Català (PDeCAT) de Rubí 
ha sol·licitat un informe 
sobre l’impacte econòmic 
a la ciutat del fes� val Los 40 
Primavera Pop, que va tenir 
lloc dissabte passat a l’Es-
cardívol. Segons Víctor Puig, 
portaveu de la formació, 
“volem prendre decisions 
informades en el futur, per 
garan� r el màxim benefi ci 
per la ciutat i pels negocis 
rubinencs”.

En aquest sen� t, la for-
mació ha sol·licitat a través 
del seu grup municipal una 
relació del conjunt del cost 
del fes� val, amb dades com 
les despeses de producció 
musical, seguretat o neteja, 
entre altres, i la confecció 
d’un informe amb dades 
sobre el retorn econòmic a 
la ciutat.

“Abans de renovar el 
contracte necessitem comp-
tar amb tots els elements, 
els posi� us i els nega� us, 
per saber si compensa i de-

cidir sobre la seva con� nuï-
tat”, apunta Puig, qui asse-
nyala que “l’objec� u ha de 
ser maximitzar els benefi cis 
no pels organitzadors sinó 
pels negocis rubinencs”.

L’any passat, el cost del 
festival va ser de 85.000 
euros, segons el regidor de 
Cultura, Moisés Rodríguez, 
qui també va es� mar que 
el retorn econòmic per a 
la ciutat, en concepte de 
promoció i de vendes dels 
comerços locals, va superar 

els 500.000 euros. D’altra 
banda, el PDeCAT també 
creu que Rubí necessita un 
altre � pus d’oci, menys ‘low 
cost’. “El pes de la cultura 
en els pressupostos socia-
listes acostuma a ser baix”, 
considera el regidor, qui 
insisteix que “els diferents 
models d’oci són compa� -
bles i complementaris, però 
val la pena comptar amb 
totes les dades possibles i 
equilibrar qualita� vament 
l’oferta d’oci i cultura”.

Un dels moments del fes� val, que va tenir lloc dissabte  a la tarda a 
l’Escardívol. / Iban Coca

ICV vol que l’Ajuntament des� ni 
recursos per facilitar l’aplicació de 
la Renda Garan� da de Ciutadania
CRISTINA CARRASCO

Inicia� va per Catalunya Verds 
(ICV) presentarà una mo-
ció al pròxim Ple en la qual 
demana que l’Ajuntament 
des� ni els recursos necessa-
ris per facilitar als rubinencs 
l’accés a la Renda Garan� da 
de Ciutadania (RGC), una 
prestació social a través de la 
qual s’asseguren els mínims 
d’una vida digna a totes les 
persones i unitats familiars 
que es troben en situació de 
pobresa.

Ànnia García, portaveu 
d’ICV, ha recordat que aquest 
nou dret és fruit de l’apro-
vació de la Llei 14/2017 del 
20 de juliol, que va comptar 
amb el suport unànime del 
Parlament de Catalunya i 
que va sorgir gràcies a una 
Inicia� va Legisla� va Popular. 
Segons García, l’aplicació de 
la llei ha evidenciat algunes 
disfuncions, com ara que 
el 70% de les sol·licituds 
s’han denegat o no estan 
admeses a tràmit, “el que 

fa pensar que els criteris 
són massa restrictius o bé 
que no s’ha informat prou a 
la ciutadania”. La portaveu 
ecosocialista també ha asse-
nyalat que de les 18.000 sol-
licituds acceptades, 12.000 
encara estan pendents de 
resposta.

Per aquest mo� u, el grup 
parlamentari de Catalunya en 
Comú-Podem va presentar fa 
alguns dies una proposta 
de resolució per demanar 
que es millori la gestió, la 
transparència i la informació 
d’aquest nou dret ciutadà.

Davant aquest fet, des 
d’ICV Rubí creuen que les 

administracions locals, les 
més properes al ciutadà, 
també s’han d’implicar en 
l’aplicació de la llei. Per això, 
demanen que l’Ajuntament 
des� ni recursos per facilitar 
i fer arribar als rubinencs 
informació sobre l’RGC, un 
assessorament que propo-
sen que s’ofereixi des de l’Ofi -
cina d’Atenció a la Ciutadania 
per arribar a més ciutadans. 
En el mateix sen� t, també 
demanen que els municipis 
treballin de forma conjunta 
a través del Consell Comarcal 
compar� nt recursos i eines 
per informar sobre aquest 
dret.

Pau Navarro i Ànnia García, d’ICV. / C.Carrasco

Esmena d’ERC als pressupostos 
per soterrar les línies d’alta tensió
MARTA CABRERA

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) ha registrat 
al Congrés dels Diputats 
sis esmenes relacionades 
amb Rubí, algunes de les 
quals són reivindicacions 
veïnals històriques, com 
ara el soterrament o trasllat 
de les línies d’alta tensió o 
la instal·lació de pantalles 
acústiques per evitar el 
soroll de la B-30.

En concret, hi ha una 
esmena que demana 5 
milions d’euros dels pres-
supostos generals de l’Estat 
per tal que contribueixi, 
juntament amb la Gene-
ralitat i l’Ajuntament, al 
trasllat i soterrament de 
les línies d’alta tensió. Pel 
que fa a la instal·lació de 
pantalles acús� ques a Rubí 
per evitar el soroll que arri-
ba de l’autopista, l’esmena 
contempla una inversió de 
250.000 euros

D’altra banda, la forma-
ció republicana ha presen-
tat esmenes per demanar 
l’adequació de l’entorn de 

Els republicans tornen a portar al Congrés el soterrament de les línies 
d’alta tensió a Rubí. / M.C.

l’estació de la Renfe a Rubí 
(300.000 euros), la cons-
trucció de l’intercanviador 
de l’Hospital General entre 
la Renfe i els FGC (300.000 
euros) i l’arranjament de 
la connexió per a vianants 
de Rubí a Sant Cugat per 
sota de l’AP-7, a la zona del 
centre comercial (100.000 
euros). Per últim, hi ha 
una esmena per des� nar 
20.000 euros a viatges cul-
turals per als majors de 65 
anys.

El portaveu d’ERC a 

Rubí, Xavier Corbera, ha 
fet una “crida al Par� t Po-
pular (PP), al Partit dels 
Socialistes de Catalunya 
(PSC) i a Ciutadans (C’s), 
que defensin Rubí tal com 
diuen a tot arreu, Esquerra 
ho fa sempre”.

El líder republicà també 
ha dit que la seva va ser 
l’única formació que en els 
pressupostos del 2017 va 
presentar propostes rela-
cionades amb inversions a 
Rubí i que cap va obtenir el 
suport ni del PP ni de C’s.
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L’AUP acusa l’Ajuntament d’incomplir 
el protocol d’assetjament laboral
La formació apunta que no s’han seguit les recomanacions 
d’una comissió interna en un cas al Servei de Comunicació 
MARTA CABRERA

L’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) acusa l’Ajunta-
ment de no seguir el pro-
tocol contra assetjament 
laboral i en demana una 
revisió. La formació polí� ca 
ha fet públic un cas de pos-
sible ‘mòbing’ dins el Servei 
de Comunicació, on des de 
l’inici del mandat algunes 
treballadores han agafat la 
baixa, algunes per trastorns 
adapta� us d’ansietat i de-
pressió o per la síndrome 
coneguda popularment 
com a ‘burn out’. De fet, 
segons l’AUP, una de les 
afectades ha presentat una 
denúncia a Inspecció de 
Treball contra el seu cap. De 
les treballadores afectades 
per aquesta situació, tres 
han estat traslladades a 
altres departaments.

Davant aquesta situa-
ció, la formació afi rma que 
l’Ajuntament, seguint el 
protocol establert, va im-
pulsar una comissió interna 
i es va encarregar un infor-
me extern que va determi-
nar que, si bé no hi ha prou 
evidències d’assetjament 
laboral, sí que es van “de-
tectar ac� tuds no pròpies 
d’una persona que té perso-
nal a càrrec seu”. Per aquest 
mo� u, la comissió va fer un 
seguit de recomanacions 
per tal de millorar la salut 
laboral de les treballadores 
afectades.

Així, l’informe suggeria, 
entre altres, que s’apartés 
del càrrec el responsable 
mentre es formava per 

aprendre a dirigir perso-
nal o que es fes una rees-
tructuració del servei per 
equilibrar les càrregues de 
feina.

Unes recomanacions 
que l’AUP considera que 
no s’han atès i que han 
provocat que les treballa-
dores afectades hagin estat 
apartades de la seva feina: 
“Volem que es revisi el 
protocol i, si no és efi cient, 
que es modifi qui”, afi rma 
Jordi Muntan, que recorda 
que aquest protocol és una 
“eina que ha de servir per 
protegir els treballadors”.

Sobre la responsabilitat 
a l’hora d’aplicar les reco-
manacions, el portaveu de 
l’AUP ha carregat contra la 
responsable de Comuni-
cació fins fa només unes 
setmanes, la regidora Maria 
Mas, a qui demana explica-
cions per “no protegir les 
treballadores”. Actualment, 
el servei està dirigit pel regi-
dor Moisés Rodríguez.

A més, Muntan també 

Dubtes sobre la compa� bilitat 
de Maria Mas i Sergi García
D’altra banda, la formació 
també ha demanat als re-
gidors Sergi García i Maria 
Mas –els dos regidors de 
govern que tenen dedica-
ció a mitja jornada– que 
mostrin la compa� bilitat 
del lloc on treballen: el De-
partament d’Ensenyament 
i l’Ajuntament de Barcelo-
na, respec� vament. L’AUP 
sospita que no ho han 
fet i que per tant estari-
en incomplint la Llei de 
Transparència. També han 
afi rmat que és “indecent 
cobrar 40.000 euros per fer 

quatre signatures i assis� r 
a algunes reunions”.

A més, carreguen con-
tra l’Ajuntament perquè 
afi rmen que el consistori 
ha pagat a M. Carmen 
Cebrián, cap de gabinet, 
475 euros per un curs d’es-
pecialització en govern 
municipal i gabinet d’al-
caldia a la UAB i recorden 
que l’acord entre sindicats 
i administració deixa molt 
clar que l’Ajuntament “no 
pot pagar formació als 
càrrecs eventuals, només 
a treballadors”.

ha carregat contra Mas 
afi rmant que va “col·locar 
el seu germà” al Servei de 
Comunicació fa 2 anys, tot 
i que la categoria laboral 
que té no es correspon 
amb les funcions que re-
alitza i pregunta perquè 

aquesta persona con� nua 
apareixent en l’organigrama 
intern com a conserge del 
Rubí Forma: “No sabem per 
què es va produir aquest 
moviment, potser Maria 
Mas hauria de respondre 
amb transparència”.

Els tres regidors de l’AUP, durant la roda de premsa. / M.C.

El govern carrega contra
l’AUP per dir “men� des i 
mitges veritats”
Davant les crí� ques i acusa-
cions de l’Alterna� va d’Uni-
tat Popular (AUP), l’equip 
de govern ha sor� t al pas 
a través d’un comunicat. En 
aquest, l’execu� u carrega 
contra l’AUP, acusant-la de 
“fonamentar acusacions 
només amb mentides i 
mitges veritats”, un fet que, 
al parer de l’execu� u local, 
“busca erosionar la imatge 
del consistori” fent servir 
“la tècnica d’embrutar per-
què quedi alguna cosa”.

En relació al possible 
cas d’assetjament laboral 
en el Servei de Comuni-
cació en el qual, segons 
l’AUP, no s’hauria complert 
el protocol de mòbing, el 
govern assegura que és 
“mentida”. Segons el co-
municat, “només ha exis� t 
el cas d’una persona que 
va ac� var el protocol per 
assetjament per estrès”. 
Fruit d’aquest procés, “un 
psicòleg forense extern va 
realitzar una inves� gació 
que va concloure que no 
havia exis� t assetjament”. 
El govern assegura que té 
la intenció “d’esbrinar com 
s’ha pogut fi ltrar informa-
ció interna que afecta la 
seguretat i integritat dels 
treballadors”.

Compa� bilitats
L’AUP també va posar en 
dubte la compatibilitat 
dels regidors Maria Mas i 
Sergi García, que treballen 
per altres administraci-
ons. L’executiu diu que 
Mas i García “han realitzat 
les tramitacions corres-
ponents per acreditar la 
compa� bilitat econòmica 
i administra� va”. A la ve-

gada, sí que qües� ona “la 
compa� bilitat del portaveu 
de l’AUP, Jordi Muntan, 
per la seva tasca laboral a 
l’Ajuntament”, uns dubtes 
que assegura el govern que 
traslladarà a Secretaria. El 
portaveu de l’AUP ha con-
fi rmat a Diari de Rubí que 
actualment dedica mitja 
jornada a l’APDIR, una as-
sociació de persones amb 
diversitat intel·lectual que 
rep subvencions públiques, 
i l’altra mitja jornada a ser 
regidor. També afi rma que 
“si algú tenia dubtes so-
bre la compa� bilitat, tenia 
l’obligació de demanar-ho 
des del primer dia”.

Respecte al curs que 
està realitzant actualment 
la cap de gabinet, M. Car-
men Cebrián de 475 euros 
pagats amb diners públics, 
el govern diu que es tracta 
de “personal laboral i per 
tant pot realitzar forma-
ció” i apunta que fi ns i tot 
els càrrecs electes tenen 
aquest dret.

Sobre l’acusació que 
va fer l’AUP contra la regi-
dora Maria Mas per haver 
“col·locat el seu germà al 
Servei de Comunicació”, 
l’Ajuntament no ha fet cap 
comentari.

Finalment, el portaveu 
del govern, Rafael Güeto, 
acusa l’AUP de tenir “nul 
interès en la ciutat” i consi-
dera que “és trist que hagin 
de recórrer a la destrucció 
polí� ca per guanyar-se un 
espai públic”. A més, afi rma 
que les acusacions “són 
tan falses com irrespon-
sables” i apunta que l’AUP 
“subs� tueix el treball per la 
difamació”. / DdR



E l passat cap de setmana, la nostra 
ciutat va acollir el festival Los 40 
Primavera Pop, que va aplegar 

20.000 persones a l’Escardívol, segons fonts 
ofi cials. Un macroconcert amb una vintena 
d’artistes, alguns dels quals internacionals, 
que va ser gratuït i que va atraure a l’Escardí-
vol gent de totes les edats, però especialment 
joves, de Rubí i altres poblacions catalanes. 
Que el fenomen fans funciona, no és cap 
novetat. Va ser un èxit rotund. Una proposta 
d’oci fi nançada per l’Ajuntament aprovada 
amb nota per la ciutadania.

Algunes veus demanen saber quant costa 
exactament el festival a les arques munici-
pals i determinar l’impacte econòmic per a 
la ciutat, és a dir, el retorn de la inversió en 
promoció de la ciutat i en la dinamització 
del comerç local, especialment del sector de 
l’hostaleria. Una xifra difícil de quantifi car. 
En tot cas, l’executiu local ha apostat per 

aquest tipus d’oferta d’oci i la resposta, com 
a mínim pel que fa a l’assistència, és positiva. 
És una decisió política determinar si aquesta 
proposta lúdica és una prioritat o no per la 
ciutat.

Aquesta setmana també s’ha presentat 
el cartell del RRandom Festival, el conjunt 
d’actuacions musicals que s’oferiran per 
Sant Joan i la Festa Major. Aquest sí que 
ha d’acomplir les expectatives del gruix més 
ampli de la ciutadania, tot i que, siguem 
realistes, els rubinencs i les rubinenques no 
fallen mai per Festa Major i surten al carrer 
a gaudir de les activitats, els agradi o no el 

conjunt o l’artista de torn.
Més enllà de l’oci, potser és moment de 

refl exionar sobre cultura. Com deia el drama-
turg Jacinto Benavente, la cultura no és oci, 
sinó la bona educació de l’enteniment.

La nostra ciutat posseeix una tradició 
cultural diversa i consolidada i un bon 
nombre d’entitats culturals que treballen per 
la promoció de la cultura des de diferents 
àmbits. En els darrers anys, s’han posat en 
marxa iniciatives interessants en l’àmbit 
cultural com el Festival internacional de 
Fotografi a La Nuu o el Festival Internacional 
de Curtmetratges Infest, entre altres, però 

encara queda camí per recórrer.
Rubí no disposa d’un pla integral de 

cultura que planifi qui les accions a dur a 
terme a curt, mig i llarg termini. Un full de 
ruta consensuat amb ciutadans i entitats que 
promocioni la cultura, més enllà del folklore, 
en una dimensió àmplia, com a factor d’iden-
titat i com a eix vertebrador i cohesionador 
de la societat.

Un pla que aposti clarament per les 
polítiques culturals de proximitat, que posi 
en valor les infraestructures existents, que 
determini les necessitats futures, que situï 
al seu lloc el patrimoni històric local i, per 
descomptat, que permeti una agenda cultural 
amplia i diversa on totes les expressions ar-
tístiques hi tinguin cabuda. Però també que 
vagi més enllà i tingui com a clar objectiu 
fi nal avançar cap a una societat més culta 
i més formada. Només el que sap és lliure. 
Només la cultura dona llibertat.

Oci i cultura
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                6 de maig

CER @cerRubi

Acabem 18a 
#CursaDeMuntanyaDeRubi apta x 
valentes i valents. La posa a prova 
als 300 par� cipants q han acabat 
plens de fang però amb gran 
sa� sfacció #NoPainNoGain.
Agraïm la feina dels voluntaris del 
CER, @pcivilrubi, @AjRubi i premi 
@RubidArrel.
#Rubicity @FEEC_cat

Dos ladrones (A y B) están 
prisioneros en dos celdas 
separadas, dos celdas que 
están incomunicadas. A am-
bos se les ofrece el mismo 
trato: si los dos confi esan, 
ambos serán condenados a 
6 años de cárcel, en cambio, 
si A confi esa y B lo niega, 
A saldrá libre, mientras que 
B estará 10 años preso (y al 
revés pasaría lo mismo), por 

último, si los dos niegan el 
delito, ambos solo tendrían 
1 año de cárcel. 

Cuando analizamos que 
estrategia es más ventajosa, 
es obvio que la mayoría 
diríamos que encubrirse 
mutuamente sería lo más 
sensato. Ahora bien, re-
cordemos que no pueden 
comunicarse, por lo tanto, 
ni A sabe lo que hará B, ni 
B sabe lo que hará A. Dado 
este problema, lo más pro-
bable es que ambos acaben 

confesando por miedo a 
que uno confi ese y el otro 
no. 6 años de cárcel por no 
confi ar el uno en el otro. 

El problema que he ex-
plicado de manera breve se 
le conoce como ‘dilema del 
prisionero’, muy estudiado 
por parte de la psicología 
social. ¿Y por qué utilizo 
este ejemplo? 

Verán, hace unos días 
empezó a correr el miedo 
de que Ciudadanos llegará 
al gobierno municipal de 

nuestra ciudad. Todos los 
que seguimos más o menos 
la política local sabemos 
que supondrían años de 
retroceso. Ahora bien, las 
soluciones que planteaban 
algunos, y que algunos par-
tidos plantean, es hacer un 
bloque. ¡Cómo si no supié-
ramos ya que la política de 
bloques, de enfrentamien-
tos entre banderas, benefi cia 
a Ciudadanos! 

Al mismo tiempo, el 
miedo de que ese ‘bloque’ 
(ponga el adjetivo que más 
guste) pueda ganar, podría 
llevar a mucha gente a votar 
a Ciudadanos, aunque pon-
dría la mano en el fuego de 
que muchísimos votantes de 

Ciudadanos saben que tam-
poco es lo que más conviene 
a nuestra ciudad.

En defi nitiva, tenemos 
el dilema del prisionero 
aplicado a las futuras elec-
ciones municipales. Si unos 
deciden votar por la ciudad, 
pero una parte decide votar 
por un bloque/bandera. 
Malo. Y viceversa. 

Si los dos votan en blo-
que es menos malo, pero, en 
defi nitiva, tampoco bueno 
para la ciudad.

Ahora bien, queda una 
opción. Que nadie opte por 
los bloques, que nadie opte 
por las banderas. Que todos 
optemos por votar para me-
jorar la ciudad, con perspec-

tiva municipalista y no con 
perspectiva nacional. 

Para ello, pero, hay un 
obstáculo que resolver. Los 
prisioneros no estaban co-
municados, pero nosotras y 
nosotros podemos estarlo. 

Con este artículo pre-
tendo tender puentes, abrir 
vías de diálogo, con el con-
vencimiento de que pode-
mos votar a favor nuestro 
y colaborar entre todas y 
todos para seguir avan-
zando en la ciudad que 
queremos.

Mi propuesta, aunque 
ambiciosa: establecer un 
acuerdo de ciudad para de-
jar de ser prisioneros de no-
sotros y nosotras mismas.

Impulsemos un acuerdo de ciudad
JORDI CASTILLEJO
Podem de Rubí

En l’edició del Diari de Rubí del 4 de maig, en l’article sobre el club de lectura del Racó 
del Llibre dedicat a Manuel de Pedrolo, s’indicava que comptaria amb la participació 
d’Anna Maria Vilallonga, quan el nom correcte és Anna Maria Villalonga.

FE D’ERRADES
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Font: Diputació de Barcelona.
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El  tancament del  mes 
d’abril ha suposat una bona 
no� cia per a Rubí pel que 
fa a l’atur, ja que aquest 
s’ha reduït en gairebé mig 
centenar després de mesos 
d’estancament.

Segons la Generalitat de 
Catalunya, en el darrer mes 
hi ha 44 rubinencs menys 
inscrits al Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC), el 
que suposa que actualment 
a la ciutat hi ha 4.858 per-

sones que busquen feina i 
no en troben.

El descens de l’atur és 
la tònica dominant del mes 
d’abril, tant a la comarca 
com al conjunt de Cata-
lunya i la resta de l’estat 
espanyol. Totes les grans 
ciutats del voltant han ex-
perimentat un decreixe-
ment de l’atur. Pel que fa a 
la taxa d’atur a la comarca, 
Rubí con� nua sent el cin-
què municipi amb més 
atur de tota la comarca 
amb una taxa del 13,21%, 

segons les darreres dades 
publicades.

La ciutat té una taxa 
d’atur molt similar a locali-
tats com Terrassa (13,37%), 
Ripollet (13,65%), Sabadell 
(13,01%) o Montcada i Rei-
xac (13,15%). La ciutat amb 
la taxa d’atur més elevada 
continua sent Badia del 
Vallès (18,41%), mentre 
que a l’altre extrem Mata-
depera presumeix de tenir 
menys gent a l’atur (4,62%). 
La tercera ciutat de la co-
marca, Sant Cugat, també 

B. Braun i Drones Company, 
guardonades als Premis Cambra 
Els òrgans de govern de la 
Cambra de Comerç, Indús-
tria i Serveis de Terrassa 
han decidit guardonar les 
empreses rubinenques B. 
Braun i Drones Company en 
aquesta edició dels Premis 
Cambra 2018.

La mul� nacional B. Braun 
ha estat distingida com a 
millor inicia� va empresarial 
per la seva trajectòria. Fun-
dada a Alemanya el 1839, 
la seu estatal està ubicada a 
Rubí des del 1955. La Cam-
bra considera que B. Braun 
és un projecte empresarial 
d’alt valor afegit i compe� � u 
dins del sector mèdic i far-
macèu� c internacional.

Per la seva banda, Dro-
nes Company, que fabrica 
drons professionals per al 
sector audiovisual ha estat 
guardonada com a empresa 
de nova creació, premi que 
comparteix amb la santcu-
gatenca Editables, dedicada 

a l’ac� vitat editorial i a la 
llibreria virtual.

Drones Company està 
liderada per Jaume Núñez, 
qui va posar en marxa l’em-
presa el 2015, i dona serveis 
a marques com AMG Merce-
des Benz, Adidas, Televisió 
de Catalunya o la Genera-
litat. La Cambra considera 
que l’empresa s’ha situat en 
un lloc de referència en el 
mercat català de la indústria 
crea� va.

Per úl� m, l’ens cameral 
ha dis� ngit pel seu lideratge 
empresarial el fundador i ac-
tual president de l’empresa 
IMC Toys, Antoni Bellido. 
Es tracta d’una companyia 
que té la seu a Terrassa i 
que es dedica al disseny, 
fabricació i comercialització 
de joguines.

L’acte de lliurament de 
premis � ndrà lloc a Rubí el 
17 de maig al teatre muni-
cipal La Sala. / DdR

Sessió informa� va a Rubí Forma 
sobre els ajuts a la contractació 
Rubí Forma acollirà el 15 de 
maig entre les 9.30 i les 11 
hores una sessió informa� va 
sobre Fem Ocupació per a 
Joves i 30 Plus, programes 
d’inserció laboral per a jo-
ves a l’atur amb benefi cis 
econòmics i fiscals a les 
empreses. Representants 
de les empreses Vak Kimsa, 
Wetron Automatización i 
Gemma’s Estilistas expli-
caran la seva experiència 
sobre contractar personal a 
través d’aquests programes. 
Tots dos programes ajusten 
la formació que ofereixen 
a les persones candidates 
a les necessitats de les va-
cants. 

Així, els nous contractats 
reben orientació i acompa-

nyament en el procés de 
contractació i formació i les 
companyies obtenen una 
subvenció equivalent al sa-
lari mínim interprofessional. 
El Fem Ocupació per a Joves 
s’adreça a joves entre 18 i 29 
anys en situació d’atur i prio-
ritàriament amb experiència 
laboral i les empreses reben 
una subvenció equivalent al 
salari mínim interprofessio-
nal durant un màxim de sis 
mesos. En el cas del 30 Plus, 
el programa s’adreça a ma-
jors de 30 anys i el contracte 
subvencionat ha de ser com 
a mínim de mig any i com a 
màxim de nou mesos.

Els interessats poden 
inscriure’s a través del cor-
reu sgm@ajrubi.cat. / DdR

reflecteix una taxa baixa 
(6,47%). En conjunt, la taxa 
d’atur al Vallès Occidental 
és d’11,77%.

Pel que fa a Catalunya, 
en el darrer mes s’ha reduït 
l’atur de 12.515 persones, 
el que suposa que hi ha 
sense feina 12,19% i que 
ha baixat més de 6 punts 
en un any.

A l’estat espanyol, les 
dades són les millors des 
del gener del 2009, amb 
3.335.868 aturats i una taxa 
del 16,74%.



ENTREPANS

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

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

La Sandvitxeria
c. Doctor Puig, 4
T. 93 727 1398

Cervecería Santa Fe
c. Platí, 13
T. 93 697 81 80

ARROSSERIA

Llamas
Pl. del Progrés, 9
T. 93 699 66 98

BAR MUSICAL

BRASERIA

Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei, 
Km. 7,8

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

Sal i Oli
T. 93 633 86 84
c. Balmes, 25 Rubí

La Cassoleta
T. 93 699 94 41
Av. Castellbisbal, 69

CAFETERIA

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

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. 935 889 574

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ

Divendres, 11 de maig de 2018 GUIA GASTRONÒMICA12



CUINA 

JAPONESA

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

PIZZERIA

La Tasca del Búho
Av. Castellbisbal, 88
T. 93 807 47 11
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CUINA

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

Violet
c. Perdiu, 3 
T. 93 832 47 78 

QUE VAGI DE GUST!

PRODUCTES 

GALLECS

TAPES

Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87

Los Torreznos
Av. Josep Ferrer i Domin-
go, 12 L-1
T. 93 126 75 56

Bar Rambla
c. Francesc Rovira. 10
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

MAIG 2018

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18

Blanca - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

Cuyàs - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

Batallé - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

lozano - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18

Lipolàser: Elimina les 
ulleres sense cirurgia
Existeix un làser mèdic (lipo-
làser) que ens permet dissol-
dre el greix de les bosses de 
les parpelles inferiors (les 
ulleres) sense cirurgia.

Aquest és un tractament 
que porta realitzant amb èxit 
des de fa temps el Dr. de 
Ros, expert en tractaments 
dermatològics i del teixit 
cel·lular subcutani amb 
làser i que visita a Policlínic 
Rubí.

EL TRACTAMENT
El làser s’aplica a la zona a 
tractar (parpelles inferiors, 
conegudes col·loquialment 
com ulleres) i desfà el greix, 
que s’extreu en la mateixa 
sessió.

Per a major comoditat 
del pacient, proporcionem 
anestèsia local abans de 
realitzar el tractament. Tam-
bé realitzem unes senzilles 
cures que s’han de seguir 
després del tractament.

AVANTATGES vers la cirur-
gia
· No deixa cicatriu
· L’efecte tèrmic del làser fa 
que les fi bres de col·lagen i 
elasti na es regenerin. Així es 
provoca un efecte tensor de 

llarga durada.
Cal tenir en compte que 

els dies posteriors al trac-
tament la parpella s’infl arà 
i pot aparèixer algun blau, 
que anirà desapareixent de 
forma gradual.

Són candidats i candi-
dates al tractament del 
lipolàser les persones que 
tenen greix acumulat en 
la parpella inferior. Cal no 
confondre el greix amb la 
retenció de líquid o la fl ac-
ciditat (aquests problemes 
també poden tractar-se, 
però no amb làser). És im-
portant que la pell de la 
parpella ti ngui capacitat de 
retracció (pessigant la pell 
veiem que aquesta torna al 
seu estat ràpidament).

Si vols conèixer si ets 
un bon candidat per aquest 
tractament, demana ara 
una visita gratuïta amb el 
Dr. de Ros a Policlínic Rubí 
trucant al 93 515 39 99.

Unitat de Medicina 
estèti ca de Policlínic Rubí

C/ Pere Esmendia, 25 
(Rubí) Al costat del Jutjats

Tel. 93 515 39 99
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Decoració de l’armari
En primer lloc, quan parlem 
de la decoració de l’armari 
cal tenir en compte que s’ha 
d’adaptar el moble a l’espai i 
a la necessitat i no a l’inrevés. 
És important abans de comprar 
un armari conèixer el seu futur 
ús, és a dir, el tipus de roba o 
utensilis que s’hi guardaran.

Els que més es demanen 
actualment són els armaris 
encastats, fi ns al sostre, com-
pletament tancats, amb ma-
terials de qualitat i dissenys 
intel·ligents, és a dir, estalviant 
i aprofi tant centímetre a centí-

metre, per tant, tot fet a mida.
El disseny és la caracterís-

tica que classifi ca als armaris 
en estils diferents: 

-Encastats, que s’utilitzen 
quan l’espai està fet i és neces-
sari revestir-lo. La fusta és el 
material que ofereix més bons 
resultats.

-Armaris a mida, que ha-
bitualment fa un ebenista per 
encàrrec i per a un espai molt 
determinat. 

-Armaris modulars, que 
tenen la possibilitat d’adaptar-
se bé a diferents espais.

Dins d’aquest tipus d’ar-
maris, hi ha gran varietat de 
models, acabats i colors. Són 
mobles que no estan lligats ni 
a una paret ni a un espai deter-
minat, per la qual cosa poden 
desplaçar-se d’una habitació 
a una altra.

Finalment, hem de desta-
car els anomenats armaris de 
menjador, que inclouen entre 
els seus diferents models als 
armaris de rebost, aparadors 
i raconers.

decorainteriorismo.com
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LLOGUER 
I VENDA

SE ALQUILA Hab. 610.467.363
LLOGO PIS totalment amoblat 
a Rubí amb una habitació, cui-
na americana i traster. 700€. 
Interesats trucar: 659.311.658 
/ 639.620.333
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SOS: Una epidemia de 
panleucopenia sacude 

Rodamons de Rubí

El pasado verano una epidemia de 
panleucopenia sacudió la asocia-
ción. En ese momento teníamos 
75 gatos jóvenes suscepti bles de 

contagio, de los cuales tuvimos que ingresar 
a 34. La deuda en facturas veterinarias a día 
de hoy es de 25.000 euros.

No podemos seguir 
trabajando y amparando 
a los animales que lo ne-
cesitan y que no tienen 
a nadie más si no somos 
capaces de liquidar esta 
deuda. De vuestra ayuda 
depende que podamos 
dar continuidad a nuestra labor, ya que 
nuestros únicos ingresos provienen de so-
cios, teamers y jornadas benéfi cas, escasos 
recursos que no cubren para hacer frente 
a toda la deuda que se ha generado, por lo 
que está en riesgo la conti nuidad de nuestro 
trabajo que anualmente se traduce en:
- POLÍTICA SACRIFICIO 0: amparamos gatos 
enfermos crónicos con leucemia, inmunode-
fi ciencia, cáncer y otras patologías diversas 
que suponen un gran coste.
- SIN REFUGIO / casas de acogida.
- Media de 200 adopciones anuales, a lo que 

hay que sumar:
*350 animales acogidos 
*Atención de 35 colonias en el término 
municipal de Rubí, con un desembolso en 
pienso de más de 1.000 kg mensuales.

Por este moti vo, nos vemos obligados 
a lanzar una campaña de crowfounding 

con el principal objeti vo 
de poder liquidar todas 
o parte de esa deuda 
que nos impide avanzar 
y de no obtener ayuda 
tendremos que tomar la 
decisión de abandonar 
este camino que con tan-

ta ilusión iniciamos hace unos años.

Necesitamos tu ayuda:
https://www.migranodearena.org /
reto/18517/sos-epidemia-de-panleucope-
nia-sacude-a-rodamons-de-rubi

Contacta con Rodamons de Rubí de 
lunes a viernes de 18 a 20 horas al teléfono 
639 679 777 o bien a través de email, web 
o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi

Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

¡ESTAMOS EN 
SITUACIÓN CRÍTICA, 

NUESTRA EXISTENCIA 
ESTÁ EN RIESGO!
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teatre

lluís Homar torna al teatre la 
Sala per portar el seu ‘Cyrano’ 

al centre, lluís Homar, que interpreta una nova versió de ‘Cyrano’. / Cedida

reDaCCió

El teatre municipal La Sala 
acull aquest dissabte una de 
les obres més interessants 
de la programació estable 
del 2018: la representació de 
‘Cyrano’, amb l’actor català 
Lluís Homar. Es tracta d’un 
muntatge teatral dirigit per 
Pau Miró basat en el clàssic 
text ‘Cyrano de Bergerac’, 
d’Edmond Rostand.

Homar i Miró repeteixen 
treballant junts després de 

l’experiència de l’espectacle 
‘Terra Baixa’, en què Homar 
representava tots els papers 
de l’obra i que també es va 
representar a Rubí.

En aquesta ocasió, el re-
conegut actor català estarà 
acompanyat per quatre in-
tèrprets més: Joan Anguera, 
Aina Sánchez, Albert Prat i 
Àlex Batllori. L’escenografia 
i el vestuari van a càrrec de 
Lluc Castells, mentre que la 
banda sonora està composta 
i cantada per Sílvia Pérez 

Cruz.
Basada en un text escrit 

en plena època del romanti-
cisme, explica la història d’un 
poeta, Cyrano de Bergerac, 
un dels primers herois lletjos 
–té un nas descomunal– 
però sublims de la literatura 
mundial.

L’espectacle tindrà lloc el 
12 de maig a les 21 hores a 
La Sala i el preu és de 15 eu-
ros i d’11,25 per a persones 
jubilades, pensionistes i amb 
el Carnet de la Biblioteca.

‘estem penjats’, els millors gags 
parlats de tricicle, al Casal Popular

actors i actrius del Grup escènic del Casal Popular, que posarà en 
escena aquest muntatge en clau de comèdia. / Cedida

reDaCCió

El Grup Escènic del Ca-
sal Popular representarà 
aquest cap de setmana 
l’obra ‘Estem penjats’, un 
muntatge que recull els 
millors gags parlats de la 
reconeguda companyia de 
teatre gestual Tricicle.

‘Estem penjats’ es basa 

en la sèrie que Carles Sans, 
Joan Gràcia i Paco Mir, ac-
tors i fundadors de Tricicle, 
van oferir per TV3 del 2000 
al 2003 anomenada ‘Dina-
mita’. Cada programa era 
una sèrie de gags parlats 
amb els personatges com 
a fils conductors. El grup 
rubinenc ha fet una selec-
ció d’aquests gags i els ha 

teatralitzat, tot i que serà 
el públic qui s’encarregarà 
de marcar l’ordre dels gags, 
com si estigués en un pro-
grama de televisió, a través 
d’una selecció de colors.

Així, el muntatge ofe-
r irà  gags de robatoris 
(blaus), restaurants (ver-
mells), metges (verd fosc), 
equívocs (groc), televisió 
(morat), burocràcia (ne-
gre), policia (blanc), con-
vivència (taronja) o sexe 
(verd clar).

L’espectacle, que està 
presentat, dirigit i adaptat 
per Rubén Ferrer, s’emmar-
ca en la XXVIII Temporada 
de teatre i dansa amateur 
de Rubí.

Les funcions seran dis-
sabte 12 de maig a les 19 
hores i diumenge 13 de 
maig a les 18 hores al Casal 
Popular, situat al carrer 
Pere Esmendia, 14.

Les entrades ja es po-
den adquirir a través de la 
web www.casalpopular.org 
i també una hora abans de 
cada representació.

ADRECES CULTURALS
Antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino espanyol. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.

Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n. 
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
escola d’art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
espai d’art la Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
espai de llibres lectors al tren. c. Magí Ramentol,3. 
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84. 
espai Sociocultural CGt. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad rociera de rubí. ctra. 1413, 128.

Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3. 
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig, s/n.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera església evangèlica. c. Colom, 6.
rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Societat Teosòfica de Rubí. c. Sant Pere, 8. 
teatre Municipal la Sala. c. Cervantes, 126. 
torre Bassas. c. Sabadell, 18.

································································
DivenDres 11 de maig

-130 anys de l’exposició universal de Barcelona 
(1888-2018)
A càrrec de Pere Bel. A les 19h al Museu Va-
llhonrat

-‘adiós arturo’
A càrrec de La Cubana. A les 20h a La Sala. 
Entrades esgotades.

-‘Gesta’
Comèdia teatral a càrrec d’Eva Jiménez i Bruno 
Jiménez. A les 21h al Celler.
································································
DissABTe 12 de maig

-‘Descobrim el torrent de Can Xercavins’
A càrrec de Falet Bosch, de Rubí d’Arrel. A les 
10h a l’amfiteatre del Castell.

-Els secrets del cementiri
A càrrec de Pere Bel. A les 10.30h a l’Escardívol. 
Org.: GCMR-CER.

-Nascuts per llegir
‘Una ratolina, una nena’, a càrrec de Petita 
Companyia. A les 11h a la Biblioteca.

-la Festa de la Primavera del Pinar
11è aniversari de la Geganta Lola. A les 17.30h 
davant del Centre Cívic El Pinar.

-‘El meu primer festival’
De 17.30h a 20h al Celler. Tallers, circuits de 
cotxes i concerts. 

-‘estem penjats’
Teatre a càrrec del Grup Escènic del Casal Po-
pular. A les 19h al Casal Popular. 

-Jam Session
A les 20h a l’Ateneu. Org.: Associació Jazz.

-Concert de blues
A càrrec de Zapata Trio. A les 20h a l’Espai soci-
ocultural de la CGT. Org.: Societat del Blues.

-‘Cyrano’
Teatre a les 21h a La Sala. Preu: 15€ | 11,25€.
································································
Diumenge 13 de maig

-Jornada de neteja de l’entorn natural
A càrrec de Caçadors de Trastets. A les 10h al 
parc de Ca n’Oriol.

-els tres porquets es caguen de por’
Espectacle infantil a càrrec de la Cia. Samfaina 
de colors . A les 12h. a La Sala. 
Preu: 5€ socis La Xarxa, 6€ no socis. Org.: La 
Xarxa.

-Vermuts Musicals
A càrrec de Barcelona Jazz Quintet. A les 12.30h 
al Celler. 

-‘estem penjats’
Teatre a càrrec del Grup Escènic del Casal Po-
pular. A les 18h al Casal Popular.
································································
Dilluns 14 de maig

- ‘la lego Ninjago pel·lícula’
Cinema infantil en català a les 18h a la Bilbi-
oteca.

-Club de lectura Pedrolo
A càrrec d’Anna Maria Villalonga. A les 19h al 
Racó del Llibre (c. Doctor Robert, 12).
·······························································
DimArTs 15 de maig

-taller sobre reanimació Cardiopulmonar
A càrrec d’Aprovita. A les 16.30h a la residència 
Conxita Valls (ctra. Ullastrell, 94-98).
-Curs sobre coaching A càrrec de Pau Navar-
ro, de ReActiva Coaching Rubí. A les 18h a la 

exposicions
-Sergi Marcos, del poema a la pintura. Pin-
tures inspirades en l’obra de Joan Margarit. 
A l’Aula Cultural fins al 14 de juliol.

-Maria elena Valdez. Exposició d’originals de 
‘Cafè Imaginari’ a l’Espai de Llibres Lectors al 
tren. Fins a l’1 de juny.

Bilbioteca.

-Hora de conte en anglès
‘Little and the spring’, a càrrec de M. Fer-
nanda Parra i Javi Segovia. A les 18.15h a la 
Bilbioteca.
································································
Dimecres 16 de maig

-‘Natura en miniatura’
Monogràfic a les 19h a l’Antiga Estació.
································································
Dijous 17 de maig

-Rol de la dona a l’antiguitat
A càrrec de Sergi Alejo, escriptor i historiador. 
A les 19h al Museu Vallhonrat.

-‘¿Sabías qué? Curiosidades del Mundo an-
tiguo’
A càrrec de Sergi Alejo, escriptor i historiador. 
A les 19h al Museu Vallhonrat.

-audiovisuals de muntanya
Projecció de tres audiovisuals a les 20h al 
Centre Excursionista de Rubí (pg. de la Riera, 
30-32).

-‘arpíssimes’
Concert a càrrec d’un grup de tres arpes. A les 
21h a l’Escola de Música Pere Burés. 

AgendA
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LITERATURA
Joan-Lluís Lluís visitarà Rubí per parlar del seu llibre ‘Jo soc 
aquell que va matar Franco’, premi Sant Jordi d’enguany

INFANTIL

‘Els tres porquets es caguen 
de por’, al teatre La Sala
La Xarxa proposa un nou 
espectacle dirigit al pú-
blic familiar per aquest 
diumenge al teatre muni-
cipal La Sala. Es tracta de 
l’espectacle ‘Els tres por-
quets es caguen de por’, 
a càrrec de la companyia 
Samfaina de colors. 

El llop ferotge ha fugit 
amb el cul escaldat i amb 
la cua entre les cames, 
però els tres porquets te-
nen por i el llop ho sap. 
Els porquets saben que 
són fàcils d’atrapar i el llop 

ho sap. Podran els tres 
porquets vèncer la por 
per enfrontar-se al llop? 
Per saber realment com 
acaba aquesta història cal 
entrar al bosc dels tres 
porquets, que és el que 
proposa Samfaina de colors 
en aquest muntatge on no 
faltarà la música i els ele-
ments escènics habituals 
de la companyia. 

La funció serà a les 12 
hores i el preu de l’entrada 
és de 5 euros pels socis i 6 
pels no socis. / DdR

La companyia Samfaina de colors és qui posa en escena 
l’espectacle. / Cedida

BREUS

L’escriptor Joan-Lluís Lluís 
visitarà la nostra ciutat di-
vendres vinent 18 de maig 
per conversar sobre el seu 
llibre ‘Jo soc aquell que va 
matar Franco’, obra guar-
donada amb el Premi Sant 
Jordi de novel·la d’aquest 
any. Es tracta d’una pro-
posta literària organitzada 
conjuntament per la llibreria 
El Racó del Llibre i Òmnium 
Rubí.

L’acte � ndrà lloc al Racó 

del Llibre, situat al carrer 
Doctor Robert, 12, i comp-
tarà amb la participació 
de Martí Pujol, president 
d’Òmnium Rubí, qui guiarà 
la conversa amb Lluís.

‘Jo soc aquell que va 
matar Franco’ neix de la pre-
gunta què hauria passat si 
Franco, pressionat per Hitler, 
hagués entrat a la Segona 
Guerra Mundial declarant 
la guerra als aliats? El per-
sonatge protagonista, Agus�  

Vilamat, nascut a Solsona el 
1916, és un home que tre-
balla de corrector lingüís� c, 
perquè és un enamorat de la 
llengua i és un gran lector, un 
lletraferit. 

Però la Guerra Civil acaba 
portant-lo al camp d’Argelers, 
on la dona que es� ma mo-
rirà arran d’un bombardeig, 
fet que l’empenyerà a fer-se 
maqui i començar una his-
tòria de clandestinitat pel 
Vallespir. / DdR

L’escriptora rubinenca Concepción S. Labrador, convidada a 
la Fira del Llibre de València per signar les seves novel·les

L’autora Concepción S. La-
brador va ser convidada 
a par� cipar en la Fira del 
Llibre de València, on va 
estar signant exemplars 
dels seus llibres. La darre-
ra novel·la de l’escriptora 
rubinenca és ‘El poder de 
los círculos’, una història 
d’aventures, misteri, amis-
tat i amor. 

Anteriorment, havia pu-
blicat també les novel·les 
‘En busca del símbolo’ i 
‘Desde el otro lado’. / DdR

Diverses xerrades 
a l’auditori del 
Museu Vallhonrat
L’auditori del Museu Vall-
honrat acollirà en els pro-
pers dies diverses xerrades. 
La primera serà aquest 
divendres 11 de maig a les 
19 hores i versarà sobre 
els 130 anys de l’Exposició 
Universal de Barcelona, 
que va tenir lloc el 1888. 
La xerrada anirà a càrrec 
de Pere Bel, membre del 
Grup de Col·laboradors 
del Museu de Rubí-Centre 
d’Estudis Rubinencs, i tots 
els assistents seran obse-
quiats amb un llibre de 
poesia del pintor i poe-
ta rubinenc Josep Sant 
Romà. 

D’altra banda, el dijous 
17 de maig a les 19 hores, 
� ndrà lloc la xerrada ‘El rol 
de la dona a l’An� guitat’, 
que anirà a càrrec de 
l’historiador i escriptor 
santcugatenc Sergi Alejo. 
Posteriorment � ndrà lloc 
la presentació del llibre 
‘¿Sabías qué? Curisidades 
del Mundo Antiguo’, del 
mateix autor. / DdR

Recital de Joan Margarit entre 
les pintures de Sergi Marcos

El poeta va recitar alguns dels seus poemes, font d’inspiració dels quadres de Marcos. / Localpres

Concepción S. Labrador, a la Fira del Llibre de València. / Cedida

REDACCIÓ

El poeta Joan Margarit va 
visitar dijous de la setmana 
passada la mostra del pin-
tor rubinenc Sergi Marcos 
inspirada en les poesies de 
l’escriptor català i que està 
ubicada a l’Aula Cultural. 
Margarit va recitar alguns 
dels versos que estan pre-
sents a l’exposició i dues 
composicions basades en 
Rubí, on va viure durant la 
seva infantesa. A l’acte, hi 

van assis� r una quarante-
na de persones, entre els 
quals hi havia l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Mar� nez, i 
el regidor de Cultura, Moisés 
Rodríguez.

L’exposició, que es pot 
veure fi ns al 14 de juliol, es 
� tula ‘Una immersió pictòri-
ca inspirada en l’obra poè� ca 
de Joan Margarit’ i pren els 
poemes de l’escriptor català 
com a punt de par� da per 
crear la seva obra. En total, 
es poden veure 37 pintures 

abstractes i 37 poemes que 
s’alimenten mútuament. 
L’exposició és fruit de 2 anys 
de treball i una setantena de 
quadres de Sergi Marcos.

A més, coincidint amb la 
mostra s’ha editat un catàleg 
que recull totes les pintures 
de la sèrie, acompanyades 
dels poemes de Margarit 
que les van inspirar. Una pu-
blicació que es pot adquirir 
a la sala d’exposicions i a les 
llibreries El Racó del Llibre i 
l’Ombra.
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música

un Escardívol a vessar vibra amb el Primavera Pop
Aitana i Ana Guerra, Álvaro Soler i Pablo López, entre les actuacions més corejades pel públic
lara lóPEz

Los 40 Primavera Pop va tornar 
per segon any consecutiu a Rubí el 
passat dissabte, un macroconcert 
organitzat per l’emissora Los 40 Prin-
cipales que va reunir més de 20.000 
persones a l’Escardívol durant 4 
hores de música amb una vintena 
d’artistes nacionals i internacionals. 
La música pop, dance i el reggeaton 
van protagonitzar el festival amb 
un cartell replet d’artistes nacionals 
com les exconcursants del programa 
‘Operación Triunfo’ Aitana i Ana 
Guerra, Efecto Pasillo, Álvaro Soler, 
Pablo López, Juan Magán, Sweet Ca-
lifornia, Blas Cantó, Rasel, Ana Mena 
i artistes internacionals com Henry 
Méndez y José de Rico, Belinda, Scott 
Helman o Sofía Reyes, amb grups es-
panyols de nova fornada com Adexe 
& Nau, Reyko, Manel Navarro, Laura 
Durand, David Lafuente i Kayl.

El mestre de cerimònies va ser 
el popular locutor de Los 40 Tony 
Aguilar, acompanyat de diversos 
presentadors de Los 40 Catalunya. 

Segons Aguilar, aquesta dotzena 
edició del festival “és l’enveja de la 
resta de festivals del país” gràcies al 
directe de cançons que seran l’èxit 

de l’estiu com ‘Lo Malo’ d’Aitana i 
Ana Guerra o ‘Tu cintura’ d’Álvaro 
Soler i el concert en exclusiva del 
cantant i compositor Pablo López, 
una de les actuacions més aclama-
des. Els temes d’aquests artistes van 
ser els més corejats pel públic, que 
va ballar i cantar des de l’inici a les 
20 hores amb Manel Navarro fins 
al tancament del macroconcert a 
les 23.45 hores amb Juan Magán i 
Belinda. El barceloní i la mexicana 
van interpretar ‘Si no te quisiera’, ‘Te 
voy a esperar’ i el nou single ‘Déjate 

llevar’, que van enfervorir el públic 
rubinenc a ritme de reggaeton. 

Un dels artistes revelació és Ál-
varo Soler, cantant santcugatenc que 
ha triomfat amb èxits del pop llatí 
com ‘Sofía’ o ‘Bajo el mismo sol’ amb 
Jennifer López. Soler va destacar que 
era un dia molt especial per ell. El 
seu primer disc en solitari, ‘Eterno 
Agosto’, ha suposat una evolució en 
el seu estil musical, amb el qual creu 
que “ha trobat la seva identitat com 
a artista”.

De la mateixa forma que les Swe-

L’Escardívol es va omplir de gom a gom durant el festival de Los 40. /  Iban Coca

Tony Aguilar, presentador de Los 40 Principales

et California, Blas Cantó va tornar a 
participar al Primavera Pop a Rubí. 
En aquesta ocasió, l’exintegrant del 
grup Auryn presentava el seu primer 
àlbum en castellà, ‘Complicado’. 
Cantó va afirmar que amb aquestes 
cançons en castellà el públic es pot 
sentir més identificat amb les seves 
lletres i va mostrar-se il·lusionat 
per compartir cartell amb “com-
panys que admira moltíssim”. Qui 
es va estrenar al festival és Manel 
Navarro, representant d’Espanya a 
Eurovisió el 2017. El sabadellenc va 

afirmar sentir-se “com a casa” en 
el seu primer Primavera Pop per la 
proximitat amb Rubí i la bona rebuda 
del públic. Navarro ha estat un any 
preparant el seu retorn musical, 
del qual considera que “després de 
mesos de reflexió, hem donat amb 
la clau i hem tret el que jo sóc de 
veritat i m’agrada fer”.

L’Ajuntament i Los 40 desitgen 
continuar amb el Primavera Pop 
a rubí
L’alcaldessa, Ana M. Martínez, va 
agrair la confiança de Los 40, l’or-
ganització i l’equip tècnic de l’Ajun-
tament per facilitar que el festival 
es “tornés a convertir en un èxit”. 
Martínez va insistir en el fet que el 
festival dona projecció a la ciutat 
més enllà de Catalunya i la situa en 
el mapa com un referent cultural. 
“Si Los 40 confia en nosaltres estem 
disposats a tornar a acollir l’edició de 
l’any vinent”, ha sentenciat. El festi-
val comptava amb un vessant social: 
la campanya ‘Un festival para todos’, 
amb la qual l’esdeveniment es feia 
inclusiu a totes les persones amb 
discapacitat, on tots els concerts 
van disposar d’una plataforma per a 
persones amb mobilitat reduïda.

-Quina sensa-
ció tens en par-
t i c i p a r  e n  u n 
festival multi-
tudinari com el 
Primavera Pop 
a rubí?
- É s  i n c re í b l e ! 
Estic al  costat 
de Sant Cugat, 
on visc amb els 
meus pares. Tota 
la meva família i amics 
estan aquí. A la prova de 
so estaven tots supermo-
tivats i estava plovent. 
Veig molta energia en el 
públic!
-Quin vincle tens amb 
rubí?
-Amb el meu anterior grup, 
Urban Lights, teníem una 
sala d’assaig aquí a Rubí.
-al setembre presentes 
nou àlbum: ‘mar de colo-
res’. Què ens pots avançar 
sobre el disc?
-Al festival presento el 
meu primer s ingle ‘La 
cintura’, que suposa una 
evolució en el meu estil 
de música pop llatí. Ja feia 
tres anys que no publicava 
àlbum (Eterno Agosto, 

El santcugatenc Álvaro Soler. / Iban Coca

2015). He trobat aquest 
món ‘Álvaro Soler ’ que 
abans no sabia on estava i 
ara que he trobat la iden-
titat com a artista és molt 
més fàcil fer cançons d’un 
altre estil i portar-les al teu 
terreny. Tinc moltes ganes 
de veure que en pensa la 
gent.
-Després de treballar amb 
cantants com Jennifer 
lópez, estàs preparant al-
guna col·laboració futura 
amb algun artista nacio-
nal o internacional?
-Sí, tot i que encara no puc 
avançar gaire informació. 
Estem preparant un remix 
de ‘La cintura’, que sortirà 
en els propers dos o tres 
mesos.

-Com us sentiu 
en participar al 
Primavera Pop, 
passant de l’ano-
nimat a l’èxit?
-Aitana Ocaña: 
Fa un any esta-
va estudiant pels 
exàmens de Se-
lectivitat i ara es-
tic actuant a un 
festival de Los 40, 
als quals jo havia anat com a 
públic en edicions anteriors. 
De sobte em trobo aquí tre-
ballant amb l’Ana.
-La vostra cançó ‘Lo malo’ a 
més d’un èxit comercial s’ha 
convertit recentment en un 
clam popular dins les mobi-
litzacions feministes. Com 
assumiu aquest fet?
-Ana Guerra: Per nosaltres és 
un tema molt important que 
ha sortit en un bon moment 
per reivindicar, perquè les 
dones ens estem estimant 
entre nosaltres més que mai 
i estem lluitant per la igualtat 
que tant necessitem. No to-
tes les nostres cançons esta-
ran dedicades a aquest tema, 
però sí que parlarem d’una 
dona independent, que es 

Ana Guerra i Aitana Ocaña. / Iban Coca

fa valer per si mateixa. Però 
volem deixar molt clar també 
que ‘Visca els homes’!
-A partir d’ara fareu carrera 
musical per separat o teniu 
al cap col·laborar?
-Aitana Ocaña: Les nostres 
carreres seran per separat. 
No descartem totalment tor-
nar a col·laborar en un futur 
però, de moment, el que ens 
unirà sempre és ‘Lo Malo’.
-Un avanç dels temes que 
esteu preparant en solitari?
-Ana Guerra: Les dues hem 
tret ‘vídeo lyric’ amb els 
temes que es van presentar 
a la selecció pel festival d’Eu-
rovisió.
-Aitana Ocaña: La meva línia 
serà més pop urbà i balades. 
Ja anireu veient!

-Com valora los 
40 tornar a cele-
brar el Primavera 
Pop a rubí?
-Estem molt con-
tents de tornar 
a celebrar una 
segona edició a 
Rubí. L’any passat 
va sortir molt bo-
nic, tot perfecte, 
molt bon rotllo i 
energia positiva. Esperem 
que sigui la segona de mol-
tes a Rubí! 
-Com portes la responsabili-
tat de convertir-te en narra-
dor del festival d’Eurovisió 
2018, seguint el rastre de 
José maría iñigo?
-Estic molt content de la 
meva responsabilitat com 
a narrador al festival d’Eu-
rovisió. Em van trucar de 
TVE i m’ho van oferir. Jo 
volia enviar una salutació 
a José María Iñigo i José 
Luis Uribarri des de Lisboa 
(anteriors comentaristes es-
panyols del festival). Li farem 
un homenatge al José María 
durant tota la retransmissió 
de les semifinals fins la final 
al dissabte.

Tony Aguilar, de Los 40. / Iban Coca

-Creus que els represen-
tants d’Espanya al festival 
aquest any, alfred i amaia, 
poden guanyar? 
-L’Alfred i l’Amaia són perfec-
tes musicalment i també són 
molt bona gent, es mereixen 
que estiguem amb ells. Ells 
tenen una màgia molt espe-
cial, penso que són molt de 
veritat i, davant de la veritat, 
no hi ha res que ho superi. Ja 
han fet proves a l’escenari 
amb els primers assajos i hi 
ha coses que s’han de polir. 
Hi ha aspectes de l’actuació 
i la pirotècnia que s’estan 
millorant després de les 
primeres proves. Ara amb 
els últims retocs i una mica 
de focs artificials ja estarà 
tot a punt!

“Estic molt content de poder narrar 
el festival d’Eurovisió”

Aitana Ocaña i Ana Guerra, d’OT 2018

“les nostres carreres seran per separat, 
però no descartem col·laborar”

Álvaro Soler, autor de ‘Sofia’ o ‘Bajo el mismo sol’

“amb el meu anterior grup teníem 
una sala d’assaig aquí a Rubí”
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Cap de setmana mogut pels Gegants de Rubí: par� cipen 
a l’Aplec Internacional i actuen al Circuit de Montmeló
REDACCIÓ

Els gegants de Rubí tenen 
l’agenda complerta per aquest 
cap de setmana, assis� ran a 
l’Aplec Internacional a Man-
resa i actuaran al Circuit de 
Montmeló.

La primera sortida serà 
dissabte a Manresa, Capital 
de la Cultura Catalana 2018, 
on se celebra l’Aplec Interna-
cional, una inicia� va d’Adifolk 
que porta un tastet de la 

cultura popular i tradicional 
catalana cada any a un altre 
país des de fa ja 30 anys. 
Enguany, l’Aplec fa el salt cap 
a Amèrica per par� cipar en 
l’Smithsonian Folklife Fes� val 
de Washington.

En el marc de la cele-
bració de l’Aplec els gegants 
rubinencs participaran en 
una plantada de la imatgeria i 
en una cercavila per la ciutat, 
entre altres ac� vitats.

Ja diumenge, coincidint 

CULTURA POPULAR

El Casal de la Gent Gran lliura els premis 
del XVI Concurs de Poesia i Narra� va
REDACCIÓ

L’entrega de premis del XVI 
Concurs de Poesia i narra� va 
del Casal de la Gent Gran va 
tenir lloc aquest dijous amb 
l’assistència del regidor de 
Cultura de l’Ajuntament, 
Moisés Rodríguez. El certa-
men, emmarcat en les Festes 
de la Primavera de l’en� tat, 
va culminar amb l’actuació 
dels grups de Coral i Gòspel 
del Casal. L’acte va reunir 
un gran nombre d’usuaris 
de l’equipament del carrer 
Magallanes.

En total, es van repar-
tir una dotzena de premis 
distribuïts en les següents 
categories: poesia en català, 
poesia en castellà, narrati-
va en català i narrativa en 
castellà. 

Per a cadascuna d’elles 
es van lliurar tres guardons, 
un per part de la Generalitat 
de Catalunya, un altre per 
l’Ajuntament i un tercer per 
l’Associació de la Gent Gran 
i el seu Entorn.

“Estem molt orgullosos 
d’acompanyar la gent gran 

de la ciutat, aquest cop, en 
un concurs literari que recull 
en moltes ocasions l’experi-
ència vital dels seus autors. 
Els felicitem per tots els seus 
textos i els animem a par� ci-
par de nou l’any que ve”, va 
assenyalar Rodríguez.

Les Festes de la Primave-
ra del Casal con� nuen el 16 
de maig amb l’actuació dels 
grups de country i sevillanes 

del Casal; l’espectacle del 
grup Casal Xou el 22 de maig i 
la mostra de balls de saló i de 
sardanes el 28 de maig.

Equipament cívic
El Casal és un equipament 
cívic des� nat al col·lec� u de 
les persones grans que vol 
promoure el benestar i la 
par� cipació com a membres 
ac� us de la societat. Ofereix 

a les persones usuàries ser-
veis i ac� vitats i col·labora 
amb el teixit associa� u cedint 
a les en� tats l’ús d’espais per 
fer ac� vitats de caràcter cívic 
i social. 

Així, al voltant del Casal 
de la Gent Gran han nascut 
diferents entitats culturals 
com ara l’Associació de Gent 
Gran de Rubí o el Casal Xou 
de la Gent Gran.

Un moment del lliurament dels premis. / Localpres

La banda Muddy Wine, els 
integrants de la qual van fun-
dar la Societat Blues de Rubí, 
oferiran aquest divendres a 
les 20 hores un concert. Es 
tracta de la segona actuació 
de la primera Mostra de 
Músics de Blues de Rubí, que 
organitza la Societat Blues 
Rubí. El concert � ndrà lloc 
al bar Èxit, a la plaça Anselm 
Clavé.

D’altra banda, aquest dis-
sabte a les 20 hores a l’Espai 
sociocultural de la CGT, situat 
a la mateixa plaça Clavé, � n-
drà lloc el concert de Zapata 
Organic Trio, una banda de 
blues progressiu, soul i funk, 
formada per Roger Serrahi-
ma (bateria), Zapata (guitarra 
i veu) i Tom Ansink (pianista). 
Les dues propostes són gra-
tuïtes. / DdR

Muddy Wine oferirà el segon 
concert de la Mostra de Músics 
de Blues de Rubí 

La Irmandade Galega de 
Rubí va organitzar el 6 de 
maig a la seu de l’en� tat una 
taula rodona per celebrar 
el Dia da Muller, coincidint 
amb el Dia de la mare. Sota 
el � tol ‘A muller de hoxe e 
de sempre’, l’acte va fer una 
aproximació a la realitat de 
la fi gura de la dona, par� nt 
de l’orgull històric de la dona 
gallega fi ns al moviment ac-
tual per la igualtat d’oportu-
nitats. També es va parlar de 
Concepción Arenal, una de 

les pioneres del feminisme 
a l’estat espanyol.

La taula va estar formada 
per la regidora de Polí� ques 
d’Igualtat, Maria Mas, l’edu-
cadora social i tècnica del 
Servei d’Informació i Aten-
ció a les Dones (SIAD), Ana 
Tomàs, i la presidenta de 
l’en� tat, Sílvia Castañeda.

Per tancar l’acte i com és 
tradicional, es va regalar una 
rosa a totes les assistents, 
que van poder gaudir d’un 
aperi� u. / DdR

La Irmandade Galega organitza 
una taula rodona per 
celebrar el Dia da Muller

BREUS

La Casa de Andalucía de 
Rubí celebrarà aquest diu-
menge la Cruz de Mayo. Les 
ac� vitats, com l’any passat, 
� ndran lloc a la rambla del 
Ferrocarril a partir de les 
11 hores.

La festa arrencarà amb 
la celebració d’una missa 
rociera. Una de les novetats 
és que enguany hi par� cipa-
ran els Castellers de Rubí, 
que oferiran una actuació. 
Posteriorment, � ndran lloc 

diverses exhibicions i actu-
acions de grups de ball, cors 
rocieros, grups de rumba i 
ar� stes del fl amenc i la co-
pla, entre altres. La jornada 
con� nuarà amb un dinar de 
germanor a base de paella.

A més, també com no-
vetat, amb el � quet de la 
paella, que costarà 2 euros, 
se sortejarà després del 
dinar un smartphone de la 
marca Xiaomi (Redmi Note 
5A 16 GB). / DdR

La Casa de Andalucía celebra 
la Cruz de Mayo amb diverses 
actuacions

amb el Gran Premi de Fórmu-
la 1 que es disputa al Circuit 

de Montmeló, els gegants 
locals par� ciparan en diver-
ses ac� vitats de cultura po-
pular i tradicional catalana, 
entre elles una trobada de 
gegants especials. Les colles 
geganteres assistents estaran 
plantades des de les 8 hores a 
l’interior del circuit per donar 
la benvinguda al públic. Poste-
riorment durant tota la jorna-
da, oferiran pe� tes cercaviles 
i ballades de gegants fi ns al 
fi nal del Gran Premi. / DdR

Els Gegants de Rubí. / Arxiu-
Localpres
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PATINATGE | CAMPIONAT DE BARCELONA

Claudia Aguado suma l’or 
al Campionat de Barcelona
La patinadora rubinenca 
Claudia Aguado, del Club de 
Pa� natge Ar� s� c de Ripollet, 
s’ha proclamat campiona 
del Campionat de Barcelona 
en categoria cadet i en la 
modalitat lliure de pa� natge 
ar� s� c. 

Aguado va guanyar l’or 
amb 327,5 punts per da-
vant de Desiré González (PA 
Mataró), amb 306,6; i Aina 
Lafuente (CPA Ripollet), amb 
301,1, que la van acompanyar 
al podi.

El campionat de categoria 
cadet i juvenil es va disputar 
el darrer cap de setmana 
d’abril al pavelló Toni Sors de 
Sant Vicenç de Montalt i va 
tenir una par� cipació de 65 
pa� nadores de 33 clubs. 

La pa� nadora rubinenca 

con� nua amb una trajectò-
ria impecable. Cal  recordar 
que a l’agost es va proclamar 
campiona cadet d’Europa de 
pa� natge ar� s� c. / DdR

Aguado va pujar al graó més 
alt del podi. / Cedida

FUTBOL | SEGONA CATALANA

Empat sense gols al derbi 
rubinenc de Segona Catalana
VÍCTOR ACEITUNO

Can Rosés va acollir diumenge 
un gran derbi que va enfrontar 
la Unió Espor� va Rubí i l’Olím-
pic de Can Fatjó. Després 
de 7 anys, els dos equips es 
tornaven a veure les cares a 
Can Rosés i això provocava 
cert respecte per part dels 
dos conjunts. A la tribuna, van 
fer acte de presència diversos 
regidors, entre ells l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Mar� nez.

El par� t va començar amb 
un Rubí capaç de projectar ju-
gades elaborades, però sense 
perill gràcies a la bona defensa 
dels de Can Fatjó. Els homes 
de Juan Carlos Rodríguez, en 
veure que no eren capaços de 
mantenir sota el seu domini 
l’esfèrica, es van decantar per 
fer un futbol més directe, 
amb jugades de contraatac i 
passades llargues.

Al minut 15 va arribar la 
millor oportunitat de la pri-
mera meitat. Va ser una gran 
centrada de córner per part 
del Rubí, que va permetre a 
Víctor efectuar una magnífi ca 

rematada de cap que va im-
pactar contra el pal dret de la 
porteria de Jaume Bracons.

L’Olímpic va gaudir al mi-
nut 30 d’una molt bona opor-
tunitat després d’una gran 
triangulació en la parcel·la 
ofensiva que va desencadenar 
una centrada lateral i una gran 
rematada de cap per part de 
Pardo, l’ariet del Can Fatjó. 
Però aquesta ocasió va ser 
neutralitzada per una mera-
vellosa actuació del porter 
del Rubí.

El partit va arribar a la 
mitja part amb el 0-0 inicial al 
marcador. Fins aleshores, els 
dos equips havien � ngut les 
seves respectives ocasions, 

però no havien estat capaços 
de materialitzar-les.

La segona meitat va co-
mençar al contrari que a la de 
la primera. Va ser l’Olímpic 
qui va sor� r a l’atac després 
d’haver fet dos canvis ofensius 
en el seu onze.

A mesura que avançava la 
segona meitat, les ocasions i el 
domini s’alternaven entre els 
dos equips, posant de mani-
fest que un derbi és quelcom 
més que un par� t de futbol.

Cap al 78 de par� t va ar-
ribar la millor oportunitat del 
par� t, una jugada que va néi-
xer d’una pilotada del porter 
rubinenc i que va arribar a les 
cames de Charly Lumbreras. 

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 VILANOVA I LA GELTRÚ 31 68
2 RUBÍ UE 31 58
3 SANT QUIRZE 31 55
4 BEGUES 31 54
5 FONTSANTA FATJÓ 31 50
6 CAN TRIAS 31 49
7 ATLÈTIC SANT JUST 31 48
8 ATLÈTIC VILAFRANCA 31 46
9 ESPLUGUENC 31 44

10 PRAT B 31 41
11 OLÍMPIC CAN FATJÓ 31 40
12 MARIANAO 31 38
13 JÚNIOR 31 35
14 SUBURENSE 31 35
15 ATLÈTIC PRAT 31 34
16 MOLINS DE REI 31 34
17 SANT JOAN DESPÍ 31 20
18 GORNAL 31 12

Aquest, amb classe i jerarquia, 
va aconseguir escapolir-se del 
central i plantar-se davant del 
porter, però va creuar massa 
la pilota per sobre del porter.

Finalment, el par� t va aca-
bar amb el mateix resultat que 
al seu inici, 0-0. Ara, tots dos 
equips hauran de con� nuar 
treballant per tal d’aconse-
guir la victòria en la propera 
jornada i així situar-se més a 
prop dels seus objec� us. Per 
part del Rubí, la consolidació 
de la segona posició, i pel Can 
Fatjo, refermar-se com a equip 
de Segona Catalana.

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JÚNIOR   1-0 UE RUBÍ - CE OLÍMPIC CAN FATJÓ                                0-0

UE RUBÍ: Uri, Kiki(c), Aitor Torres, Jaime (Clop), Raventós, 
Víctor (Joan), Kevin, Tino Mendoza, Xavi (Duran), Charly 
Lumbreras i Gurrea (Anouar).
CE OLÍMPIC CAN FATJÓ: Jaume Bracons, Serrano, Marc Ruiz, 
Dani García, Armenteros, Nil, Arnau (Claudio), Silva, Pardo, 
Jonay (Jose Mauricio) i Juanchu (Peroni(David)).
Targetes: Xavi (19’), Tino Mendoza (56’), Charly Lumbreras 
(57’), Clop (85’), Manuel (88’), Serrano (90’).
Estadi: Municipal de Can Rosés.

Femení-Fonsanta         5-15 
Mollet-Veterans  6-1 
Sènior B-Les Fonts  2-3  Eloy i Manel. 
Juvenil A-Can Colapi  3-1  Segura, Rivas i Bullte.
Juvenil B-Pueblo Nuevo  2-3  Moreno i Vargas.
Matadepera-Cadet A  2-4  Ayman (2), Alejandro i Isaac.
Cadet B-San Lorenzo  2-8  Joel i Raúl. 
Sant Pere-Infantil A  0-4  En p.p., Ivan, Quan i Iker.
Infantil B-Rubí UE  3-0  Younes, Ian i Joel. 
Baco Unión-Infantil C  1-1  David. 
Manresa-Aleví A  4-1  Víctor. 
Castellar-Aleví B  3-2  Xandry i Kilian. 
Aleví C-San Lorenzo  4-0  Carlos, Iker (2) i en p.p.
Aleví D-Sant Cugat  2-0  Yovani i Martin.
Can Parellada-Aleví E  1-0 
Europa-Aleví F                16-1  Ángel.
Sant Cugat-Benjamí A  0-4  Joan, Bilal i Dídac (2).
Benjamí B-Castellbisbal  7-1  Maher (2), Hugo (3), Roger i Ángel.
San Lorenzo-Benjamí C  2-1  Rolan. 
Prebenjamí A-Sant Cugat  1-6  E�im.

Prebenjamí B-Olímpic  2-2  Pol (2)
Prebenj. A-Pericos St Cugat  7-3  Adam (3), Álex (2), Hugo i Yahia 
PB Collblanc-Benjamí B  5-3  Anas i Erik (3)
Benjamí A-Thau Sant Cugat  7-2  Jordi (5), Ariel i en p.p.
Sant Pere Nord-Aleví  6-4  Rayan i Mohamed (3)
Infantil-EF Viladecavalls  1-4  Ian
Polinyà Atlètic-Cadet  6-3  Joel (2) i Hamza
Sant Quirze-Sènior 4-1  Sidiki.

RESULTATS OLÍMPIC CAN FATJÓ

RESULTATS PENYA BLAUGRANA

FUTBOL | FORMATIU

TAEKWONDO | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El Balmes Rubí aconsegueix 10 
medalles al Campionat de Catalunya
El club Balmes va par� cipar 
el 6 de maig en el Campionat 
de Catalunya de taekwondo 
en diferents categories.

Per part del club en la 
categoria júnior hi van par-
� cipar Joan Ramón, que va 
obtenir la medalla d’or, Adrià 
Martos, Carla Fernández i 
Rafa Vélez, que van aconse-
guir la plata i Ainhoa del Vi-
ejo i Claudia Triviño, que van 

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

Bon paper de l’Horitzó a La Seu
Els equips de bàsquet adaptat 
del CE Horitzó van disputar 
dissabte passat el Torneig que 
tradicionalment organitza el 
Club Sedis Bàsquet a la Seu 
d’Urgell i que compta amb 
una excel·lent organització. 
L’Horitzó B va ser l’indiscu� -
ble guanyador del seu grup 
després de vèncer en els tres 
par� ts que va jugar i demos-

trar que era el millor del grup. 
El primer, davant el Kedem 
B de Blanes, el va guanyar 
per 22-4. El segon, davant el 
Mediterrani B de Pineda de 
Mar, per 26-10, i el darrer, 
davant l’Amisol de Solsona, 
per 22-10. 

L’Horitzó A, per la seva 
banda, va ser tercer del grup 
A. El conjunt dirigit per Enric 

Planas se’n va sor� r bé, en-
cara que pa� nt, en la fase de 
grups, en la qual va quedar 
primer. En semifi nals es va 
enfrontar al Fedamar Joven-
tut de Badalona i va perdre 
per 14-16. Amb aquest resul-
tat, l’equip A va quedar fora 
de la fi nal i es va haver de 
conformar amb el tercer lloc 
del torneig. / CE Horitzó

penjar-se el bronze. També va 
par� cipar Daniel Martos, que 
va caure en segona ronda i 
Jordi Cano. Per la seva banda, 
Jèssica Mar� nez no va poder 
par� cipar, ja que la seva com-
ponent no es va presentar i es 
va anul·lar la categoria.

D’altra banda, també es 
van disputar els campionats 
cadet i Sub-21. Marta Mo-
reno va aconseguir la plata, 
mentre que Miriam Granell i 
Thaïs Mar� nez van ser bron-
ze. Irina i Blanca Sinobas van 
debutar en cadet, però no 
van aconseguir medalles. 

Aaron Muñoz no va parti-
cipar per lesió. En Sub-21, 
Sílvia Boix va aconseguir la 
medalla d’or per segon any 

consecu� u amb facilitat. Per 
úl� m, Ossama el Kassah va 
caure a la primera ronda. / 
Balmes Rubí

Par� cipants del Balmes en el Campionat de Catalunya. / Cedida



El Sènior Masculí B del 
Club Natació Rubí ha 
fi nalitzat la compe� ció 
amb una victòria per 
la mínima contra el CN 
L’Hospitalet per 5-6. 
Amb aquest resultat, 
i després d’acabar la 
fase regular en prime-
ra posició a la classifi -
cació, s’han disputat 
els play-off  fi nals, en 
els quals els rubinencs 
van assolir la tercera 
posició. 

Ara, l’equip es despla-
çarà aquest divendres a 
Alcobendas, a Madrid, per 
disputar la fase d’ascens a 
la Segona Divisió Nacional. 
La competició tindrà lloc 
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ATLETISME | CURSA MUNTANYA

Nou èxit de par� cipació de la Cursa de 
Muntanya del Centre Excursionista
La 18a Cursa de Muntanya de 
Rubí, organitzada pel Centre 
Excursionista de Rubí (CER), 
es va disputar el 6 de maig 
i, malgrat la pluja, va ser un 
nou èxit de par� cipació i or-
ganització. La prova, que era 
d’11,5 km de recorregut per 
camins forestals i corriols de 
muntanya amb un desnivell 
posi� u acumulat de 350 m, va 
comptar amb la par� cipació 
de més de 300 inscrits. 

L’i� nerari, amb sor� da i 
arribada davant el poliespor-
� u de La Llana, va passar per 
Can Roig, Can Solà, Can Feliu 
i Can Ramoneda.

En categoria masculina, 
Ricard Pérez, de la Unió Ci-
clista Sant Cugat, va ser el 

Els rubinencs Enoc Navarro i Di-
ego Gálvez, cinquè i sisè respec-
� vament de la general. / Cedida

guanyador amb un temps de 
47’25”, mentre que en feme-
nina, Carme Ballesteros, del 
CIESC Domingo Catalán, va 
ser la primera amb un temps 
d’1h02’49”.

La jornada va ser compli-
cada per la pluja i el vent, fet 
que va endurir la prova, que 
es va poder realitzar segons 
el previst. 

Bons resultats pels rubinencs 
par� cipants
Pel que fa als resultats dels ru-
binencs par� cipants, l’equip 
rubinenc Òp� ms Club Triatló 
també va assolir uns grans 
resultats a la cursa. Els triatle-
tes Enoc Navarro i Diego Gál-

vez van assolir unes brillants 
cinquena i sisena posició a 
la classifi cació general i van 
ocupar la primera i segona 
posició de la classifi cació de 
veterans. Enoc Navarro va ar-
ribar a la meta amb un temps 
de 51’40”, mentre que Gálvez 
va arribar només 11 segons 
després, amb un temps de 
51’51”.

Per part de la UAR, hi van 
par� cipar 12 atletes en cate-
goria sènior. Entre aquests, 
destaca el resultat de Núria 
Segura, que va ser tercera 
de la cursa amb un temps 
d’1h05’35”. En categoria Vete-
rans I, Pilar Marcos va ser pri-
mera i Edit Saumell, segona. 

Els atletes de la UAR també van assolir bons resultats a la prova 
rubinenca. / Cedida

WATERPOLO | ASCENS

El Masculí B del CNR, 
amb la mirada posada 
a Segona Nacional

Jugadors del Masculí B. / Cedida

Cadet Femení - CE Mediterrani  8-7
CN Sant Feliu - Aleví A  1-9
Cadet Masculí B - CN Olot  9-3
CN Granollers - Cadet Masculí A  2-9
Infantil - CN Barcelona  6-13
CE Mediterrani - Juvenil Masculí  11-8
UE Horta - Infantil Femení  9-13
Aleví A - CN Martorell  9-6RE
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NATACIÓ | COMPETICIÓ

Segona posició d’Arlet Oliveras al Marnatón
La VII Copa Marnatón Edre-
ams es va disputar aquest 
diumenge a la Barceloneta 
en la distància de 2 km amb 
la presència de dos espor-
tistes del Club Natació Rubí 
(CNR), que va fer un bon 
paper. Els representants 
del club van participar re-
alitzant un molt bon paper. 
En categoria femenina, Arlet 
Oliveras va assolir la sego-
na posició en la categoria 
general i la primera en la 
categoria de més de 18 anys. 

Per la seva banda, Sebastian 
Ybarra va realitzar una gran 
cursa assolint la vuitena 
posició en la seva categoria 
de més de 40 anys i la 35a a 
la general. 

D’altra banda, els ne-
dadors alevins de l’escola 
esportiva del Club Natació 
Rubí (CNR) van participar 
diumenge en el II Trofeu Ciu-
tat de Manresa, organitzat 
pel Club Natació Minorisa. 
Els nedadors van disputar 
diverses proves, però l’ob-

jectiu principal era competir 
en una piscina de mides 
olímpiques, de 50 metres. 

A més, els benjamins 
i  prebenjamins del club 
disputaran aquest cap de 
setmana la seva última jor-
nada de lliga. Actualment, 
es troben en la 32a i 46a 
posició, respectivament. 
També es disputarà aquest 
cap de setmana la Final per 
Delegacions a les instal-
lacions del CN Molins de 
Rei. / CNR

CICLISME | RUTA

TRIATLÓ | ESTADA

El Club Ciclista Rubí organitza 
dues noves sor� des pel diu-
menge 13 de maig. El grup 
A farà un recorregut de 140 
km amb sortida des de la 
plaça Doctor Guardiet a les 
7 hores. L’i� nerari serà Rubí, 
Terrassa, Rellinars, Castellbell, 
Marganell, Sant Salvador de 
Guardiola i Òdena. La tornada 
serà per la Pobla de Clara-
munt, Capellades, Sant Quin�  
de Mediona, Sant Sadurní, 
Martorell, La Xatarra i Rubí 
de nou. 

Per la seva banda, el grup 
B sor� rà a les 7.30 hores per 
fer un recorregut de 90 km fi ns 
a Piera passant per Martorell, 
Gelida i Sant Llorenç d’Hor-
tons. De tornada, passaran 
per Esparreguera, Olessa, 
Martorell i Terrassa fi ns arri-
bar a la nostra ciutat. / CCR

L’equip de triatló del Club Na-
tació Rubí (CNR) va realitzar 
el passat cap de setmana la 
tradicional estada de prepa-
ració  a la comarca del Pla 
de l’Estany, a Banyoles. Fins 
a 20 triatletes del club van 
fer sor� des en bicicleta per 
la zona i entrenaments de 
natació a l’estany. Uns entre-
naments que han de servir 
per preparar la temporada 
de triatló, que tot just acaba 
d’arrencar. / CNR

Properes sor� des 
en ruta del Club 
Ciclista Rubí 

Entrenament 
dels triatletes del 
CNR a Banyoles

Sebas� an Ybarra i Arlet Oliveras. / Cedida

Ciclista del CCR. / Cedida

entre els dies 11 i 13 de 
maig i, a més del CN Rubí, 
hi par� ciparan el CN Brains, 
el CN L’Hospitalet, el CN 
Alcorcón, el CN Badia, el 
CW Urbat Urkotronik i el 
CW Múrcia. / CNR
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