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Aniversario Aquasalut-Spa 
vamos por estos 14 años…

U n año más… 
suman las ex-
periencias que 
esta aventura 

me ha dado. Empecé con un 
gran proyecto e ilusión, aho-
ra veo que ha crecido tanto y 
son tantas las vivencias como 

¡tanto cariño recibido! La fa-
milia siempre apoyándome, 
los pacientes - muchos de 
los cuales han llegado a con-
vertirse en buenos amigos 
- han confi ado siempre en 
nuestro afán de superación, 
formación y profesionalidad. 

También me han acompaña-
do muchos profesionales, 
todos han aportado algo a 
Aquasalut-Spa. Todos me 
han ayudado a crecer junto 
a mi proyecto, a tener cons-
tancia y perseverancia hacia 
los nuevos retos. Hoy no 
sería un hecho ir a por los 
14 años si no se confi ara en 
Aquasalut-Spa. 

A lo largo de estos años, 
me he ido formando, he 
sido mamá, he ayudado a mi 
marido a crear su realidad de 
enseñar y difundir el Tai Chi 
por toda España y Europa, 
y a crear una Asociación 
Deportiva Socio Cultural 
en Sant Jordi Parc en Rubí. 
Dicha asociación propone 
la difusión del Tai Chi, del 
Kung Fu para niños y adultos, 
de la Defensa Personal y de 
muchas otras actividades 
como Zumba, bailes (Salsa, 
Bachata, Kizomba) ade-
más de Muay Thai, Pilates 
y Yoga.

Ser mujer, autónoma, 
mamá, responsable de un 
centro con 6 personas, que-
rer seguir formándome para 
innovar y ofrecer a los clien-
tes una atención adecuada 
cuando la necesiten - mas 
ampliarla como es el caso de 
Fisioterapia deportiva y trau-
matológica - y acompañarlos 
con tratamientos médico 
rehabilitadores, no siempre 
es compatible.

¡¡Aquasalut_Spa crece!! 
Y necesita como cualquier 
barco grande, ser dirigido y 
atendido como se merece. 
Por ello me complace pre-
sentaros a: 

Javier Díez Miranda, Fi-
sioterapeuta Diplomado 
Número de Colegiado 7940 
especialista en consulta trau-
matológica, rehabilitación, 
con técnicas miotensivas y 
manipulativas de columna, 
pelvis y extremidades; post-
grado de método Mézières; 
curso punción seca, y meso-
terapia (infi ltraciones para 
el dolor y para tratamientos 
estéticos). Javier con su gran 
perseverancia e ilusión du-
rante este último año me ha 
demostrado que cree en el 
proyecto y que puede dirigir 
este barco junto al equipo 
actual de profesionales que 

permanecerán en el. Todo 
ello con una mejora en la 
ampliación de horarios de 
todos los servicios; una pá-
gina web www.aquasalutspa.
com donde nuestros clientes 
podrán comprar sus Packs 
de Regalo sin tener que salir 
de casa; una renovada apa-
ratología médico-estética, 
para trabajar todo tipo de 
lesiones musculares o pro-
blemas estéticos.

Deseo a Javier Díez Mi-
randa, grandes logros y sa-
tisfacciones profesionales. 
Le auguro grandes amistades 
gracias al equipo y a todos 
los pacientes, amigos y co-
nocidos que participan en 
este viaje, y de los que me 
llevo un gran cariño. Hoy 
me bajo aquí… después de 
todos estos años… seguiré 
cerca porque lo llevo en el 
corazón. 

Se me presentan nuevos 
retos: acompañar y ver cre-
cer a mi hija, gracias a ella 
doy este paso tan impor-
tante, ella hace que me sea 
más llevadero. Continuar 
formándome y acompañar 
a mi marido Luciano Vida en 
su proyecto, ambos siempre 
trabajando para el cuidado 
y bienestar de las personas 
tanto física como emocio-
nalmente. Me encontrareis 
en ACD San Jordi en las 
actividades dirigidas. 

Gracias, mil gracias de 
todo corazón por todos 
los grandes momentos que 
cientos de personas me 
han podido dar. Durante 
este mes de mayo estaré en 
Aquasalut-Spa para lo que 
puedan necesitar.

Un fuerte abrazo,
Mª Eva Ocaña Martínez

¡¡En esta estación me bajo!!
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Rubí es prepara per acollir l’espectacle 
musical Los 40 Primavera Pop
REDACCIÓ

Rubí acull aquest divendres 
12 maig per primera vegada 
el fes� val Los 40 Primavera 
Pop. Una quinzena d’ar� stes 
nacionals i internacionals 
passaran per l’escenari que 
durant tota la setmana s’ha 
estat muntant a l’Escardívol 
per fer sonar els seus temes 
més coneguts. 

El cartell del fes� val està 
format per artistes i grups 
com David Otero, exmem-
bre d’El Canto del Loco; les 
Sweet California; el cantant 
canari Dasoul; Blas Cantó, 
excomponent d’Auryn i actual 
guanyador del programa ‘Tu 
cara me suena’; l’eurovisiva 
Barei; els colombians Cali y 
el Dandee i Carlos Marco, 
també excomponent d’Auryn. 
A més, també actuaran Mar-
lon, Ender, Bromas Aparte, 
Vuit, Piso 21, Ana Mena, 
Yall i Bombai. Cada ar� sta o 
grup oferirà entre una i tres 
cançons.

Tony Aguilar, locutor de 
Los 40, serà el presentador 
del fes� val, que arrencarà a 

les 19 hores i durarà al voltant 
de tres hores i mitja. L’escena-
ri té 14 metres d’ample, amb 
120.000 W de llum i 95.000 W 
de so. També s’instal·laran 96 
m2 de pantalles LED, 3 càme-
res per emetre en directe i un 
provocador de 10 m2. 

L’accés és gratuït i s’espe-
ra l’assistència d’entre 10.000 
i 15.000 persones, segons 

fonts municipals. 
L’Ajuntament de Rubí va 

presentar la seva candidatura 
per tal que Rubí fos l’úni-
ca ciutat de Catalunya que 
acollís i organitzés aquest 
concert, juntament amb dues 
ciutats més de l’estat, Madrid 
i Màlaga. Fins al moment, el 
consistori no ha facilitat xifres 
sobre el cost de l’organització 

d’aquest esdeveniment. Se-
gons fonts del govern, caldrà 
contraposar la despesa amb 
l’impacte econòmic que ge-
nerarà aquesta ac� vitat, en 
l’àmbit de la restauració per 
exemple, així “com valorar la 
difusió i la publicitat que � n-
drà la nostra ciutat”. En rela-
ció a aquest tema, el regidor 
de Cultura, Moisés Rodríguez, 

ha manifestat, segons recull 
El Periódico de Catalunya, 
que “les administracions, 
sempre que es pugui, han de 
fer un esforç per assumir les 
despeses i poder oferir a la 
ciutadania el major nombre 
d’esdeveniments i activi-
tats universals, compaginant 
espectacles de pagament i 
altres gratuïts”. 

Dasoul ja va par� cipar en el fes� val Primavera Pop 2016 / Bekia

Disposi� u 
especial per 
garan� r la 
seguerat a l’espai

Està previst que el concert atregui milers de persones. / Cedida

L’Ajuntament de Rubí ha pre-
parat de cara a aquest vespre 
i durant la nit un disposi� u 
especial per garan� r la segu-
retat a l’Escardívol, on � ndrà 
lloc el fes� val Los 40 Prima-
vera Pop. El disposi� u està 
coordinat amb els Mossos 
d’Esquadra, la Policia Local i 
Protecció Civil i s’ha dissenyat 
tenint en compte la seguretat 
en les hores prèvies, durant 
l’acte i a la sor� da dels as-
sistents. Al disposi� u, també 
hi participarà personal de 
seguretat privada. 

Pel que fa a les afectaci-
ons al trànsit, des del dijous 
ja no es pot aparcar a l’Es-
cardívol, una prohibició que 
s’aixecarà dissabte a les 16 
hores. A més, està previst 
tallar puntualment els carrers 
adjacents a la zona propera 
i els accessos a l’Escardívol 
quedaran restringits al trànsit 
a par� r de les 16 hores. Pel 
que fa a la neteja, també s’ha 
previst un disposi� u extraor-
dinari. Dissabte al ma� , entre 
les 6 i les 12 hores s’iniciarà la 
neteja amb diversos equips i 
dues escombradores mecàni-
ques.  / DdR
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Èxit de par� cipació en la 4a edició 
de la Fira Medieval de Sant Jordi Parc
El bon temps afavoreix l’assistència de públic a una fi ra 
que serveix per reforçar el vincle entre comerciants i veïns
LARA LÓPEZ

La Fira Medieval de Sant Jordi Parc 
va viure el passat cap de setmana 
la seva quarta edició, la més llarga 
i amb una gran varietat d’ac� vitats 
d’oci per a tots els públics. La fi ra, 
impulsada per l’Associació de 
Comerciants de Sant Jordi Parc, 
va omplir la rambla de l’avinguda 
Ferrer i Domingo amb una tren-
tena de paradetes de venedors 
d’artesania i alimentació, en� tats 
i comerços del barri entre la tarda 
de divendres i diumenge a la nit.

Eva Ocaña, presidenta de l’as-
sociació de comerciants, ha desta-
cat l’àmplia par� cipació del públic 
infan� l i familiar durant la fi ra, que 
va poder gaudir d’infl ables gratuïts 
durant el cap de setmana, espec-
tacles de foc o de màgia, exhibici-
ons de danses lla� nes i africanes, 
tallers d’orfebreria, bombolles 
de sabó i el trenet, entre altres 
ac� vitats familiars. Dissabte a la 
tarda i la nit va ser el moment més 
àlgid de visitants a la fi ra medieval, 
i algunes de les ac� vitats amb més 

bona acollida entre els ciutadans 
van ser els balls de salsa i bachata, 
el trenet i la zona d’infl ables.

Per als comerciants el més 
important és sortir al carrer i 
conèixer de forma més pròxima 
al veïnat. Ocaña explica que amb 

aquest esdeveniment “guanyen en 
qualitat de la relació amb els veïns 
i gaudeixen tots junts dels espais 
de Sant Jordi Parc”. Enguany, 
l’associació de veïns ha tingut 
una forta implicació en aquesta 
edició, ajudant en l’organització 
de l’esdeveniment i com a punt 
d’informació. Gràcies a aquesta 
col·laboració, l’en� tat veïnal ha 
aconseguit més socis. D’altra ban-
da, Eva Ocaña agraeix el suport 
de l’Ajuntament i la presència de 
representants de tots els par� ts 
polí� cs de Rubí a la fi ra. L’alcal-
dessa, Ana M. Mar� nez, va ser la 
protagonista del pregó inaugural.

Aquest any, la par� cipació de 
parades s’ha duplicat, omplint gai-
rebé tota la rambla de dalt a baix. 
Alguns comerços del barri com el 
Flamenco Rosa o Aquasalut van 
participar en l’esdeveniment, a 
més de nombroses parades de res-
tauració, productes d’alimentació 

La Fira es va ubicar al llarg de l’avinguda Ferrer i Domingo. / J.A. Montoya

i artesania. Entre els comerciants, 
tots coincideixen en el fet que dis-
sabte a la tarda va ser el moment 
més fort de vendes.

Per exemple, Òscar, de Quese-
rías Rosillo, considera que aquest 
any han venut més que en altres 
edicions, ja que hi ha hagut més 
afl uència i el temps ha acompa-
nyat, mentre que, Mohamed, 
firant autònom d’una paradeta 
d’artesania, opina que les vendes 
han estat complicades, ja que hi 
havia força competència amb la 
presència de tantes parades. El 
forner Juan José, de la parada 
‘Horno de leña’, s’ha mostrat molt 
sa� sfet amb els tallers d’elabora-
ció de pa dirigits principalment 
a infants i la venda de productes 
artesanals. Per alguns dels comer-
ciants, el més important no era 
potenciar les vendes sinó donar-se 
a conèixer entre els rubinencs i 
rubinenques.

‘Lluites veïnals a 
Rubí’, una mostra 
que homenatja el 
passat reivindica� u
d’alguns barris
Òmnium Cultural inaugurarà 
aquest divendres la mostra ‘Llui-
tes veïnals a Rubí’, una exposició 
que fa un reconeixement al passat 
reivindica� u d’alguns dels barris 
de la nostra ciutat. 

L’exposició, realitzada amb la 
col·laboració de les associacions 
de veïns dels barris de Ca n’Oriol 
i de la Plana del Castell, tracta 
quatre lluites veïnals d’aquests 
dos barris.  

Una d’aquestes és una de les 
primeres lluites sobre l’ecologia 
a Rubí, quan es va fer fora de la 
Plana del Castell una fàbrica qu-
ímica. L’altra lluita del barri posa 
en relleu com es va aconseguir la 
plaça Marquès de Barberà, que 
des de l’incendi de la fàbrica AEG 
va ser un solar que estava aban-
donat. A Ca n’Oriol, les lluites se 
centren en l’àmbit de l’educació 
amb la demanda de la creació 
d’una escola pel barri, l’actual 
Teresa Altet, i la llarga lluita per 
aconseguir el col·lector del carrer 
Mallorca. Aquests quatre temes 
són relatats per la gent dels dos 
barris, amb fotografi es i tes� monis 
de l’època. 

La mostra, que s’inaugura 
aquest divendres les 20 hores a la 
plaça de la Nova Estació, es podrà 
gaudir fins al vespre de demà 
dissabte. Així mateix, s’exposarà 
durant les festes majors dels dos 
barris: el 27 de maig a la plaça de 
Ca n’Oriol, i el 24 de juny a la plaça 
Marquès de Barberà.

Aquesta mostra forma part del 
projecte global ‘Lluites compar� -
des’ que impulsa Òmnium arreu 
del territori i que va donar el tret 
de sor� da el passat mes d’abril. 
‘Lluites Compar� des’ pretén reco-
nèixer i compar� r les lluites socials 
que han contribuït a forjar el país 
i  posa en valor la feina de milers 
de persones que han treballat pel 
bé comú. / DdR Les atraccions infan� ls, com el trenet, van ser un dels atrac� us del mercat. / J.A. Montoya
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Neix Ran de Terra, la nova en� tat creada 
a par� r del col·lec� u Caçadors de Tratets
REDACCIÓ

El col·lectiu Caçadors de 
Trastets, finalista durant 
diverses edicions del Premi 
Europeu de Prevenció de 
Residus, s’ha conver� t en 
una associació sota el nom 
Ran de Terra.

Caçadors de Trastets va 
néixer fa quatre anys de la 
inicia� va de Javi Ruiz i el seu 
nebot, que van començar a 
recollir residus durant les 
seves passejades pel bosc. 
Durant els darrers anys, el 
col·lec� u s’ha fet gran i ha 
crescut, involucrant fi ns i tot 
les escoles de la ciutat.

Ara, coincidint amb la 
17a jornada de neteja de 
l’entorn natural i dins la 
campanya ‘Let’s Clean Up 
Europe!’ es presentarà la 
nova en� tat: Ran de Terra.

La jornada serà el 14 
de maig a la masia de Can 
Ramoneda a les 10 hores i 
està previst que sigui una 
ac� vitat mul� tudinària.

Està oberta a la parti-

cipació de tothom, però 
especialment a aquelles 
persones que han par� cipat 
i col·laborat amb la inicia� va 
Caçadors de Trastets.

L’activitat comptarà 
amb diversos jocs per als 
infants, un esmorzar a càr-
rec de Campos Estela, una 
fideuada elaborada per 
Tast d’Art Esdeveniments, 
actuacions musicals amb 
Malakatones i Sergi Estella 
i la col·laboració de diver-
sos ar� stes i personalitats, 
que barrejaran l’art amb el 

medi ambient a través de 
múl� ples disciplines. Així, 
a la masia de Can Ramone-
da es podran veure obres 
de Marc Galceran, César 

Font, Sandra Bea, Eduard 
Puigventós, Sónia González 
‘La Cuchu’. Marta Miran-
da, Montse Marcet, Pep 
Borràs, Miquel Mas, Quim 
Conca, Anna Tamayo, Miqui 
Cardona, Manel Martori, 
Tonet Amoròs, Jordi Simó, 
Rafael Bosch, Carles Mer-
cader, Sergi Capmany, Maria 
Carbonell, Miqui Méndez, 

Roser Aguilar, Rafa Gascón, 
Carme Llop, Sergi Marcos, 
Enric Larreula i Ariadna 
Sotelo.

Per par� cipar en l’ac� vi-
tat caldrà inscriure’s prèvia-
ment a través de Facebook 
o al correu casadorsdetras-
tets@gmail.com. També 
caldrà pagar 3 euros com a 
dona� u per l’àpat.

Més d’una 
vintena d’ar� stes 
par� ciparan en 
una exposició

La presentació de 
l’en� tat servirà per 
acollir una jornada 
de natura

Davant l’èxit de la inicia� va, el col·lec� u ha decidir crear una en� tat. / Arxiu
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Una cinquantena de 
persones assisteixen al 
cinefòrum de Rubí Acull

Prop d’una cinquantena 
de persones van assisti r a 
la projecció del documen-
tal ‘My friend’, realitzat pel 
periodista de TV3 i presen-
tador del TN Migda, Carles 
Prats, i el director d’Imatge 
i Serveis Artí sti cs de TV3, 
Paulí Subirà, que van as-
sisti r a la projecció.

‘My friend’ és una au-
diovisual que mostra la 
crisi de les fronteres, po-
sant el focus d’atenció en 
les persones que pateixen 
les conseqüències del tan-
cament de les fronteres 
i també en aquelles que 
volen ajudar-les. El docu-
mental està rodat al camp 
d’Idomeni, a Grècia, on 
milers de demandants 
d’asil van quedar bloque-
jats.

La projecció del do-
cumental ‘My friend’ ha 
estat la darrera sessió del 
cinefòrum organitzat per 
l’enti tat Rubí Acull i també 
és el que ha tingut més 
parti cipació.

A més de ‘My friend’, 
al Centre Rubinenc d’Alter-
nati ves Culturals (CRAC), 
també s’han pogut veure 
els audiovisuals ‘Tarajal’, 
‘To Kyma’, ‘Astral’ i ‘Refu-
giados camino a ninguna 
parte’.

La propera activitat 
que organitza Rubí Acull 
ti ndrà lloc el 2 de juny a 
les 19.15 hores, també al 
CRAC. Es tractarà d’una 
xerrada sobre legalitat a 
càrrec de Pascale Coissard, 
de la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat. / DdR

Instal·len quatre nous desfi bril·ladors 
en equipaments esporti us locals

L’alcaldessa ha pogut comprovar com es fan servir els desfribil·ladors, 
durant la presentació dels nous aparells. / C.C.

CRISTINA CARRASCO

Rubí compta amb quatre 
nous desfibril·ladors en 
equipaments esporti us, que 
se sumen als set que ja exis-
ti en en zones esporti ves. Els 
nous desfi bril·ladors s’han 
ubicat al pavelló de Can 
Rosés, a les instal·lacions de 
la Unió Petanca Les Torres, 
al Frontó de Ca n’Oriol i a la 
pista Francesc Calvo.

Segons ha explicat l’al-
caldessa, Ana M. Martí nez, 
l’objectiu és que tots els 
equipaments esporti us lo-
cals disposin d’aquest apa-
rell que permet una ràpida 
actuació en cas que alguna 
persona pateixi una parada 
cardiorespiratòria.

Membres de les dife-
rents entitats esportives 
que gestionen aquestes 
instal·lacions han rebut 

un curset de formació per 
saber com fer servir el 
desfi bril·lador.

Cada aparell té un cost 
mensual de 56 euros més 
IVA i s’han adquirit a través 
d’un renting a l’empresa 
DEA.

Precisament, personal 
d’aquesta empresa oferirà 
el pròxim 16 de maig a la 
tarda al passeig Francesc 
Macià formació pràctica 
gratuïta a la ciutadania que 
estigui interessada sobre 
el funcionament d’aquests 
aparells.

Ana M. Martínez, qui 
ha pogut veure com funci-
onava el desfi bril·lador, ha 
assenyalat que, afortunada-
ment, fi ns ara no s’ha hagut 
de fer servir mai cap.

“Volem que Rubí sigui 
una ciutat cardioprotegida”, 

ha apuntat l’alcaldessa, 
qui ha assenyalat que s’ha 
començat per cobrir les 
zones esportives perquè 
són espais on es realitzen 
esforços fí sics, però que la 
voluntat és ampliar la xarxa 
a altres ti pus d’equipaments 
municipals, una mesura en 
la qual ja s’està treballant. 
Martí nez també ha recordat 
que davant una situació 
d’emergència el primer que 
cal fer és trucar al 112.

La resta de desfibril-
ladors es van instal·lar fa 
tres anys i es troben als 
camps de futbol de Can 
Rosés, Can Fatjó i el 25 de 
Setembre; les pistes de 
la Unió Atlètica, el Club 
Natació Rubí, Duet Sports, 
el pavelló de La Llana i dos 
mòbils en vehicles de Pro-
tecció Civil.

El cinefòrum va comptar amb la presència de Carles Prats i Paulí 
Subirà. / Cedida
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L’Ajuntament de Rubí signa amb Unicef 
el conveni ‘Ciutat amiga de la infància’
M. CABRERA

La presidenta d’Unicef Co-
mitè Catalunya, Anna Folch, 
i l’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Mar� nez, han signat un 
conveni que acredita Rubí 
com a ‘Ciutat amiga de la 
infància’, una dis� nció que 
atorga aquesta agència de 
les Nacions Unides a les 
ciutats que més treballen 
per garan� r els drets dels 
infants: “Felicitem a Rubí 
per posar tots els mitjans 
necessaris per preservar els 
drets dels infants i us en-
coratgem a què con� nueu 
treballant en aquesta línia”, 
va dir Anna Folch durant 

la signatura, dimecres a la 
tarda a la Sala de Plens del 
consistori.

La presidenta d’Unicef 
Comitè Catalunya també 
va destacar el treball trans-
versal que es fa des dels 
diversos departaments del 
consistori per coordinar 
accions dirigides als infants 
i va recordar que, a més 

El segell d’Unicef 
dis� ngeix els 
municipis que 
aposten per fer 
polí� ques a favor 
dels infants

L’alcaldessa de Rubí i la presidenta d’Unicef Comitè Catalunya, des-
prés de la signatura del conveni. / M.C.

de garan� r “l’educació i la 
salut, també cal vetllar pel 
dret al joc”.

‘Ciutat amiga de la in-
fància’ és una dis� nció per 
4 anys que es dona a aquells 
municipis que compleixin 
tot un seguit de requisits. 
Entre altres, cal que els 
ajuntaments realitzin un 
diagnòstic sobre la infàn-
cia, dissenyin polítiques 

o estratègies adreçades a 
millorar la qualitat de vida 
dels nens i, per úl� m, que 
garanteixin la par� cipació 
dels infants a través d’un 
òrgan par� cipa� u.

La signatura del con-
veni es va realitzar amb 
la presència del govern 
local i representants de la 
resta de forces polítiques 
de l’Ajuntament de Rubí. 

L’alcaldessa va afi rmar que 
se sent “orgullosa” i que la 
ciutat “continuarà treba-
llant, perquè els infants són 
el present i el futur i, per fer 
una ciutat millor, cal preser-
var els seus drets”.

A la província de Barce-
lona, també tenen aques-
ta dis� nció Manresa, Sant 
Cugat, Cornellà, Barcelona, 
Tiana i Granollers.

Xerrada informa� va per
potenciar la par� cipació al 
‘Giving Tuesday’ 2017
L’en� tat Oriéntate en tu Vo-
luntariado (OV), juntament 
amb l’Ajuntament de Rubí, 
vol organitzar una nova 
edició del ‘Giving Tuesday’, 
previst pel 28 de novem-
bre. Per aquest motiu, té 
previst oferir una xerrada 
per potenciar la par� cipació 
en aquest esdeveniment de 
caràcter mun-
dial.

‘Giving Tues-
day 2017: Festa 
del Voluntariat 
de Rubí’ és el 
� tol de la confe-
rència, que ani-
rà a càrrec de 
representants 
del moviment a 
Espanya. L’ac� -
vitat serà el 17 
de maig a les 19 

hores a l’Ateneu.
El ‘Giving Tuesday’ té per 

objec� u incen� var i mul� pli-
car les accions altruistes de 
les persones amb l’objec� u 
de dedicar un dia mundial 
a sensibilitzar sobre la im-
portància del voluntariat 
i la tasca que fan moltes 
en� tats. / DdR

La primera edició del ‘Giving Tuesday’ va ser el 28 
de novembre a la plaça Catalunya. / Arxiu
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El projecte del Regina 
Carmeli ‘Cuines del
món’ tanca amb un 
fes� val amb els EUA 
com a protagonistes

Es lliuren els premis del 
Concurs de Poesia i Narra� va 
del Casal de la Gent Gran

El Casal de la Gent Gran va 
acollir dilluns el lliurament 
dels premis del 15è Con-
curs de Poesia i Narra� va 
organitzat pel mateix equi-
pament. En total, s’han 
donat una dotzena de 
guardons en les categories 
de poesia en català i en 
castellà i de narra� va en 
català i en castellà. 

En cada categoria, 
s’han citat tres guanya-
dors, un per part de la Ge-
neralitat, un altre per part 
de l’Ajuntament i un tercer 
per l’Associació de la Gent 
Gran i el seu Entorn. 

L’encarregada de lliu-
rar els guardons va ser la 
regidora de Serveis a les 
Persones, Marta García, 
qui va destacar “la im-
portància de l’experiència 
vital per fer una creació 
literària”. També va afegir 
que el Casal de la Gent 
Gran és una mostra de 
com “la gent gran pot ser 
activa i amb inquietuds 
culturals”. 

En total, s’han presen-
tat 21 obres al concurs, 
que enguany estava dedi-
cat a l’escriptor Antoni de 
Bofarull. / DdR

REDACCIÓ

L’Ajuntament va organitzar 
dues sessions conjuntes 
del Consell dels Infants i 
els Adolescents i el Consell 
Consul� u de la Gent Gran, 
amb l’objec� u de generar un 
espai de diàleg i d’intercanvi 
entre els dos col·lectius 
que fomen�  l’enriquiment 
mutu i que ajudi a eliminar 
prejudicis.

La primera trobada, a 
principis d’abril, va servir 

El Servei Espai Migdia de 
l’escola Regina Carmeli, 
ges� onat per l’empresa F. 
Roca, va posar en marxa fa 
gairebé un any el projecte 
‘Cuines del món’. 

Durant aquest temps, 
s’han fet activitats sobre 
diferents cultures i cos-
tums de països com Índia, 
Brasil, Irlanda o França, 
entre altres, per tractar la 
diversitat cultural des de la 
gastronomia. També s’orga-
nitzen jocs � pics del país, 
conver� nt el dia escollit en 
un fes� val.

El darrer fes� val � ndrà 
lloc el pròxim dijous 25 de 
maig de 12 a 14.30 hores 
i � ndrà com a país prota-
gonista els Estats Units. 
Així, s’ha previst fer una 
barbacoa al pati, un dels 
clàssics de la gastronomia 
dels nord-americans. Des-
prés del dinar, alumnes, 
monitors i l’equip de treba-
lladors podran gaudir d’un 
ball organitzat pels alumnes 
d’ESO del mateix centre 
educa� u. / DdR

Infants i gent gran debaten sobre què 
poden aprendre els uns dels altres 

com a presentació i per re-
soldre alguns dubtes. La se-
gona va tenir lloc la setmana 
passada i durant aquesta, a 
través d’un joc de rol, infants 
i gent gran van debatre so-
bre què poden aportar els 
uns als altres, en quins te-
mes poden treballar plegats 
i com poden millorar la seva 
convivència, entre altres.

La trobada va fi nalitzar 
amb un berenar saludable 
conjunt i l’escenifi cació d’un 
‘mannequin challenge’.

El treball realitzat en 
aquestes dues sessions va 
ser enregistrat en vídeo per 
tal de fer-ne un petit do-
cumental. Aquest material 
servirà, entre altres, perquè 
els infants comparteixin 
l’experiència a les seves 
respec� ves escoles.

La intenció del consis-
tori és donar continuïtat 
a aquesta experiència in-
tergeneracional amb no-
ves trobades entre els dos 
consells.

Infants i gent gran van compar� r dinàmiques. / Localpres

L’acte es va fer al Casal de la Gent Gran. / Cedida
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L’AUP destaca que el POUM refet que 
ha presentat el govern és “dolent”

MARTA CABRERA

L’Alternati va d’Unitat Popu-
lar (AUP), després d’estudiar 
el text refós del Pla d’Orde-
nació Urbanísti ca Municipal 
(POUM) que els ha facilitat 
el govern, considera que és 
un text “dolent” i que “no 
soluciona els problemes 
de Rubí, de fet, en alguns 
casos els empitjora”, segons 
paraules de la regidora de la 
formació Mireia Gascón.

Des que el 2010 el POUM 
va ser rebutjat des de la Co-
missió d’Urbanisme de Bar-
celona (CUB), la formació 
assembleària ha defensat 

que cal refer el document 
parti nt des de zero, mentre 
que el govern va apostar per 
corregir les defi ciències as-
senyalades per la CUB –més 
d’un centenar– i presentar 
un nou document a parti r 
de l’existent.

Segons l’Alternati va, “el 
POUM refregit no té senti t, 
perquè parteix d’un context 
econòmic i social plantejat 
el 2006”, afirma Gascón. 
Això demostra, segons la 
regidora, que l’executiu 
local no “té cap model de 
ciutat” i criti ca el fet que no 
s’hagi realitzat “cap procés 
parti cipati u ni s’hagi infor-
mat la ciutadania sobre el 
projecte”.

Creixement insostenible
Per la formació, un dels 
aspectes més crítics del 
document és el creixement 
previst fi ns a 90.000 habi-
tants: “Això provocarà molts 
problemes de mobilitat, 
15.000 persones més són, 
com a mínim, 10.000 cotxes 
més”.

D’altra banda, Gascón 
ha posat l’accent en què 
“no té senti t mantenir els 
convenis de requalifi cació 
urbanísti ca amb Ficosa quan 
aquesta ja ha marxat de la 
ciutat” i demana que es 
replantegi la construcció de 
300 habitatges a Sant Genís, 

“on es podria comprar la 
parcel·la, actualment en 
mans d’INCASOL, i fer un 
bosc urbà que serveixi com 
a connector ecològic entre 
la Serra de l’Oleguera i Can 
Xercavins”.

Projectes caducats
L’Alternati va també ha posat 
el focus en dos projectes 
previstos en el POUM que, 
ara per ara, creuen que 
tenen molt poques opcions 
de tirar endavant. El pri-
mer és la construcció de 
l’estació de Ferrocarrils de 
la Llana, on també estava 
previst que s’ubiqués un 
centre universitari: “Ja no 
hi ha cap intenció de fer 
un centre universitari i la 
Generalitat ja ha dit que 
no farà la segona estació, 
creiem que mantenir-ho és 
obrir la porta a l’especulació 
urbanísti ca”.

El segon projecte que 
la formació qüesti ona és la 
conversió de l’eix de la riera 
en via urbana, la C1413: “Es-
tem d’acord en converti r la 
via a urbana, però el POUM 
ho vincula a la construcció 
del vial interpolar, una in-
fraestructura que probable-
ment no es farà”.

“Incapaç de negociar”
A banda de les consideraci-
ons tècniques, la formació 
alternativa ha lamentat 
que el govern “hagi estat 
incapaç de negociar res amb 
les formacions que volien 
fer aportacions”, segons ha 
subratllat el portaveu de 
l’AUP, Jordi Muntan. 

L’edil considera que l’argu-
mentació del govern sobre 
la necessitat urgent d’apro-
var el POUM “no és certa, 
perquè es poden fer molts 
canvis a través del Pla Ge-
neral d’Ordenació (PGO) 
actual. Si no s’han desblo-
quejat algunes qüestions, 
és perquè no s’ha tingut 
voluntat de fer-ho”.

D’altra banda, l’exre-

gidor de l’Alternativa Ciu-
tadana de Rubí (ACR), ara 
integrada a l’AUP, es va 
mostrar molt críti c amb la 
gesti ó del POUM que han 
fet els governs del Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC): “Portem 14 anys de 
govern socialista i no han 
estat capaços de refer els 

errors del POUM”.
Està previst que el POUM 

es debati  en breu en un Ple 
extraordinari, tot i que en-
cara no es coneix la data. Un 
cop s’aprovi, es retornarà a 
la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, organisme que 
li ha de donar el  vist i plau 
defi niti u al text.

“El POUM refregit 
no té senti t 
perquè parteix 
d’un context 
econòmic i social 
plantejat el 2006”

Vista àeria de Sant Genís, una de les zones en la qual el POUM preveu 
la construcció de nous habitatges. / Arxiu

L’AUP criti ca 
el creixement 
demogràfi c previst 
perquè creu que 
agreujarà 
la mobilitat 

L’executi u ha presentat a l’oposició el text refós del Pla
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La rubinenca Mireia Giralt, 
cap comarcal de la JNC
Mireia Giralt és la nova cap 
comarcal de la Joventut 
Nacionalista de Catalunya 
(JNC), vinculada al Partit 
Demòcrata Europeu Català 
(PDeCAT). La rubinenca, 
militant des del 2011, es 
presentava al càrrec amb 
la intenció d’eixamplar el 
nombre de militants, refor-
çar la presència de la co-
marca als òrgans de la JNC 

i enfor� r la relació entre els 
militants per solucionar els 
problemes que més afecten 
els joves: “La JNC és el punt 
de trobada d’àmbit polí� c 
dels joves del PDeCAT, però 
també ha de ser un punt de 
trobada d’amics”. 

Per la seva banda, el 
rubinenc Èric Zaldívar ha 
estat reelegit cap local de 
la JNC a Rubí: “Serem ac� us 

en la creació del Consell de 
Joves i estarem vigilant la 
redacció del Pla local de 
joventut”. Zaldívar també 
va afi rmar que durant els 
propers mesos faran cam-
panya activa a favor del 
referèndum i “fer bona 
política i acabar amb les 
males praxis, cal fer fora a la 
senyora Mar� nez de l’Ajun-
tament de Rubí”. / DdR

ERC presenta quatre esmenes 
al pressupost de l’estat 
reclamant  inversions a Rubí 
REDACCIÓ

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) ha pre-
sentat quatre esmenes als 
pressupostos de l’estat que 
afecten Rubí, demanant 
inversions per la ciutat. Una 
d’aquestes està relacionada 
amb el soterrament de les 
línies d’alta tensió, ja que 
ERC considera que el cost 
d’aquesta actuació no ha de 
recaure només en les admi-
nistracions catalanes, sinó 
que una part de la inversió 
ha de ser assumida per Red 
Elèctrica Española i una 
altra part amb l’aportació 
de l’estat.

Una altra de les esme-
nes d’Esquerra es refereix 
a l’adequació de l’entorn de 
l’estació de Renfe de Rubí. 
Per la formació, l’estació 
presenta un estat lamen-
table, sense il·luminació 
adequada, amb terrenys mig 
abandonats i plens de bru-
� cia i sense una connexió 
adequada. Els republicans 

consideren que la seva situ-
ació allunyada i l’estat actual 
augmenten la inseguretat 
de l’entorn. “És responsabi-
litat de Renfe i Adif mantenir 
les seves instal·lacions en 
bon estat, oferint seguretat 
i donant el servei que es 
mereix el ciutadà de Rubí”, 
apunten des d’ERC.

L’arranjament de la con-
nexió per a vianants de Rubí 
i Sant Cugat per sota de l’AP7 
és un altre dels temes que 
plantegen les esmenes. Els 
republicans apunten que 

la connexió és un i� nerari 
molt u� litzat pels rubinencs 
i que cal garan� r la seguretat 
de vianants i conductors i 
recorden que les entrades 
i sor� des de l’autopista són 
de � tularitat estatal.

D’altra banda, ERC consi-
dera que amb la presentació 
de les esmenes està fent la 
feina que pertocaria a PP, C’s 
i PSOE, “que són els par� ts 
que sustenten el president 
Rajoy i se’ls suposa una 
major incidència en aquests 
pressupostos”.

El portaveu del PDeCAT diu al
govern que haurà de facilitar la 
celebració del referèndum a Rubí
REDACCIÓ

El portaveu del Par� t De-
mòcrata Europeu Català 
(PDeCAT), Víctor Puig, ha 
enviat un avís a l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Mar� nez, 
davant la celebració del 
referèndum per la indepen-
dència previst pel govern 
de Catalunya: “Les falses 
majories de l’Ajuntament no 
podran aturar la democràcia 
i la celebració del referèn-
dum sobre la independèn-
cia a Rubí”.

Segons han publicat al-
guns mitjans de comunica-
ció, el Par� t dels Socialistes 
de Catalunya (PSC) donarà 
llibertat als seus grups mu-
nicipals per posicionar-se 
a favor o en contra de la 
celebració del referèndum. 
Puig considera que “l’Ajun-
tament haurà de respectar 
la convocatòria a les urnes 
i facilitar-ne la celebració”. 
Per això, creu que el govern 
local “s’ha d’anar mentalit-
zant, alguns durant massa 

mesos han volgut fer creure 
que mirant cap a una altra 
banda negarien la realitat, 
però Catalunya votarà sobre 
la independència aquest 
setembre, és hora que tots 
els demòcrates es posin al 
servei del Parlament i dels 
catalans”.

El portaveu de la for-
mació també fa una crida a 
tots els rubinencs propers 
a Iniciativa per Catalunya 
Verds perquè “vegin que 

només s’assolirà un país 
amb separació de poders i 
capacitat real de distribució 
de la riquesa en un estat 
català independent”.

En relació a la campa-
nya pel sí al referèndum, el 
PDeCAT i la Joventut Nacio-
nalista de Catalunya (JNC) 
organitzen aquest divendres 
un sopar amb la responsa-
ble de la campanya de la 
formació eurodemòcrata, 
Montserrat Candini.

Integrants de la nova l’execu� va comarcal de la JNC. / Cedida

Xavier Corbera i Joan Pun� , regidors d’ERC. / Arxiu

Víctor Puig, portaveu del Par� t Demòcrata a Rubí. / Arxiu
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British House celebra el seu 16 aniversari 
amb tallers d’idiomes gratuïts i descomptes  
per als cursos d’estiu i setembre!
Aquest mes l’escola 
d’idiomes British House 
celebra 16 anys que va 
iniciar la seva activitat 
docen t  a  l a  nos t ra 
ciutat. Durant aquests 
anys British House ha 
guanyat la confiança de 
molts rubinencs que curs 
rere curs confien en el 
seu equip per a aprendre 
idiomes. En aquests 
moments, British House 
compta amb dues reconegudes 
escoles d’idiomes a Rubí: 
British House Languages, 
l’escola central, a l’avinguda 
Barcelona 21, especialitzada 
en l’ensenyament d’idiomes 
a joves i adults i on hi ha els 
serveis centrals de secretaria 
i biblioteca, i l’escola infantil, 
British House Kids, al carrer 
Sant Cugat 1, a 100 metres de 
l’escola central, especialitzada 
en l’ensenyament infantil de 
l’anglès a nens i nenes a partir 
d’1 any d’edat.

Segons ens comenta la 
fundadora i directora de Bri-
tish House, la Griselda Grau, 
“British House la formem un 
gran equip entusiasta i pro-
fessional que tenim una cosa 

en comú: la nostra passió en 
ensenyar idiomes! Ens sentim 
molt afortunats de poder fer 
aquesta feina que ens omple 
de satisfacció i volem agrair 
a tots els rubinencs la seva 
confiança en la nostra escola. 
És per això que per a celebrar 
el nostre aniversari amb tots 
ells hem organitzat un ampli 
programa de tallers i activitats 
gratuïts per tal que tots els 
rubinencs, sigui quina sigui la 
seva edat i objectius, puguin 
aprendre idiomes de forma 
amena i gratuïta, i celebrar 
plegats el nostre aniversari!. 

Algunes d’aquestes acti-
vitats gratuïtes són les classes 
de conversa per a adults i 
joves, els tallers pràctics d’an-
glès per a la feina, els tallers 

d’introducció a altres 
idiomes com l’alemany, 
el francès i el xinès, i els 
tallers infantils de manu-
alitats i hora del conte en 
anglès per a nens i nenes 
a la biblioteca Mestre 
Martí Tauler”.

I a banda d’aquest 
ampli programa d’acti-
vitats gratuïtes, British 
House també ha volgut 

celebrar el seu 16 aniversari 
oferint a tots els rubinencs 
descomptes especials durant 
el mes de maig per als cur-
sos d’estiu (com l’esplai i el 
campus en anglès i els cursos 
intensius, de conversa i de 
consolidació) i també per a 
les inscripcions per setembre. 
Per a rebre més informació 
del programa d’activitats 
gratuïtes i dels descomptes 
especials d’aniversari us po-
deu informar ara trucant al 
935860825, visitant l’escola 
central a l’av. Barcelona 21 
o visitant la pàgina web de 
l’escola www.britishhouse.es. 
Moltes felicitats a tot l’equip 
de British House! I per molts 
anys més de progrés, satis-
faccions i idiomes!

La fotolinera del Rubí Forma 
ja té una trentena d’usuaris

Un cotxe, endollat a la fotolinera durant la inauguració. / m.c.

maRta cabRERa

La fotolinera ubicada a prop 
del Rubí Forma, a la ram-
bleta Joan Miró, compta 
amb 35 usuaris, segons va 
explicar el regidor de De-
senvolupament Econòmic, 
Rafael Güeto, dilluns durant 
la inauguració. La majoria 
dels ciutadans que utilitzen 
la instal·lació són de fora 
de Rubí, ja que a la ciutat 
només hi ha 8 vehicles elèc-
trics matriculats.

La instal·lació solar va 
entrar en funcionament 
fa mesos i, a més d’oferir 
quatre punts de recàrrega 
amb energia neta, permet 
alimentar amb electricitat 
l’edifici Rubí Forma, per-
metent un estalvi anual de 
3.000 euros en la factura 
de la llum: “És fonamental 
el paper de les administra-
cions locals en el canvi pel 
model energètic”, va afirmar 
l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez, que aposta per 

ampliar la xarxa de fotoli-
neres: “Treballem i apos-
tem per ampliar els punts 
de càrrega, volem tenir un 
a l’Escardívol i un altre al 
Mercat”. De fet, segons el 
Pla director del Rubí Brilla 
està previst que aquest any 
s’iniciï la construcció d’una 
fotolinera a l’Escardívol 
i, per l’any vinent, una a 
prop del Mercat, una altra 
al Parc de la Pau i de la Na-
tura, i també en un polígon 
industrial.

Actualment, a més de la 
fotolinera del Rubí Forma, 
hi ha una segona oberta als 
usuaris a la masia de Can 
Serra i una tercera d’accés 

reservat a les dependències 
de la Policia Local. També hi 
ha un punt de recàrrega a 
l’aparcament del Mercat.

Per Salvador Jarque, pre-
sident de l’Associació d’Usu-
aris d’Automòbils Elèctrics, 
el model que desenvolupa 
Rubí amb la construcció 
de fotolineres és “l’ideal, 
generar electricitat cremant 
carbó o petroli és traslladar 
el problema, el millor és 
generar corrent de forma 
sostenible”. Jarque també 
creu que el vehicle elèctric 
és el futur i la solució al 
“problema de salut pública 
que provoca la contami-
nació”.

càrrega ràpida i semiràpida
La fotolinera ofereix dos punts de càrrega ràpida (30min-
1h) i dos de semiràpida (3h-5h). La recàrrega és totalment 
gratuïta, però cal registrar-se al Rubí Forma per tal d’ac-
cedir a una targeta amb la qual és possible connectar el 
cotxe al corrent elèctric. El cost de la instal·lació ha estat 
de 80.000 euros, a càrrec de la Diputació de Barcelona. 

224 rubinencs troben feina a l’abril 
i l’atur se situa en 5.146 persones
REDacció

L’atur a la ciutat manté la 
tendència a la baixa. 224 
rubinencs van aconseguir 
durant l’abril incorporar-se, 
per primera vegada o de 
nou, al mercat laboral. Així, 
la xifra de l’atur se situa ac-
tualment en 5.146 persones, 
segons les dades del Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
(SOC). 

Per sexe, les dones, amb 
2.933 aturades, continuen 
patint més l’atur que els 
homes, que representen 
2.213. 

Pel que fa a l’edat dels 

aturats a la ciutat, els majors 
de 50 anys són el col·lectiu 
més nombrós, amb 2.300 
rubinencs que no troben 
feina. Entre els 35 i els 49 
anys, hi ha 1.822 rubinencs 
que estan a l’atur, mentre 
que entre els més joves la 
xifra d’aturats és la que més 
disminueix. Així, només hi ha 
81 aturat menors de 20 anys 
i 943 de 20 a 34 anys. 

Per grans sectors d’ac-
tivitats econòmiques, el 
sector dels serveis continua 
encapçalant el rànquing 
amb major nombre d’aturats 
(3.322), mentre que el segon 
és la indústria, amb 932. La 

construcció ha deixat 520 
persones sense feina i l’agri-
cultura, 28.

Malgrat el descens de 
l’atur, Rubí es manté com 
la tercera ciutat amb ma-
jor nombre de persones 
sense feina, per darrera de 
Terrassa (15.671) i Sabadell 
(13.625). 

En el conjunt de la co-
marca, l’atur s’ha reduït en 
1.748 persones, situant-se 
en els 55.118 desocupats.  
A Catalunya, s’ha reduït el 
nombre d’aturats en 20.266 i 
segons el SOC, actualment hi 
ha 425.751 persones inscri-
tes en el servei d’ocupació. 



U na nova entitat acaba de néixer 
a la ciutat. Es tracta de Ran de 
Terra, una associació que aple-
ga el col·lectiu fi ns ara conegut 

com ‘Caçadors de trastets’. Fa 4 anys, un 
rubinenc i el seu nebot van començar una 
iniciativa per netejar de deixalles els boscos 
i la van batejar fent un joc de paraules amb 
el popular programa de TV3 que s’emetia en 
aquell moment: ‘Caçadors de bolets’.

Des del 2013, els ‘Caçadors de trastets’ 
han organitzat 16 jornades de neteja dels 
boscos i l’entorn natural, mobilitzant 1.400 
persones i recollint 3,5 tones de residus. A 
més, el col·lectiu ha creat un set d’activitats 
i jocs educatius al volant de la recollida de 
residus, que sensibilitza especialment els 
infants.

Fruit de la feina realitzada pel col·lectiu, 

‘Top manta’ a Rubí
Aquest missatge és només per mostrar el 
meu descontent, el meu malestar pel que 
vaig veure dissabte passat. Era dissabte, dia 
de mercat, de parades que paguen les contri-
bucions corresponents, mercat en el qual el 
poble s’hi aboca. Sempre està vigilat, sempre 
tenim els municipals a punt, i ben visibles per 
evitar els mals costums, els vicis i els robato-
ris. Estan per tot arreu, inclòs al fi nal, per on 
passa el carrer Edison. Dissabte no hi eren, 
per què? No ho sé, però em va fer lleig veure 
que al passeig del Ferrocarril, tocant al mercat 
ambulant, en ple dissabte hi havia moltes 
parades de ‘top manta’. On era la vigilància? 
Ningú els controlava i estaven allà la mar de 
tranquils. Com és que es permet això? Estan 
venent productes que no saben ni d’on venen, 
de mala qualitat, imitant originals, falsifi cant 
en fet. Paguen ells els impostos com els al-
tres, com qualsevol comerciant de Rubí, com 
qualsevol paradista? Es permet tot aquí igual 
que s’està permetent ara a Barcelona? Em va 

saber greu veure que això està passant ara aquí 
a la meva ciutat, aquí a Rubí, per la qual tots 
estem lluitant.

Elisenda Roig

Guernica: Una biografía que cumplió 80 
años
Pablo Picasso pintó el cuadro de Guernica 
encargado por la República en 1937. Lo pin-
tó con la misma rapidez febril con la que este 
se convirtió en un símbolo antibelicista. Su 
enorme infl uencia política y artística global 
se extiende hasta nuestros días.

Cuando el pintor se comprometió con 
la República en enero de 1937, entregó dos 
aguafuentes titulados ‘Sueños y mentiras de 
Franco’, pero no comenzó a trabajar en el 
gran cuadro hasta saber del bombardeo en la 
villa vasca de Guernica, por parte de la legión 
Condor alemana del 26 de abril de 1937.

Una operación bélica que primero bom-
bardeó en todos los tejados y techos del 
pueblo y en segundo lugar, cuando la pobla-

el rubinenc impulsor de la iniciativa, Javier 
Ruiz, va aconseguir guanyar el 2014 el Pre-
mi Europeu de la Prevenció de Residus, en 
la categoria de ciutadà. De nou, aquest 2017, 
el rubinenc torna a optar a aquest guardó 
de la Unió Europea, que busca fomentar 
la reutilització, el reciclatge i la reducció 
de residus.

Davant de la magnitud que ha pres 
aquesta activitat, Javi Ruiz ha decidit trans-
formar el col·lectiu en una entitat, per tal 
de garantir un bon funcionament i captar 

més recursos per créixer i fer altres projectes. 
De fet, ‘Caçadors de trastets’ no es limita a 
recollir residus del medi ambient, sinó que 
el seu esperit es basa en la conscienciació i 
sensibilització dels infants, per tal d’evitar, 
en un futur, que aquests aboquin residus a 
la natura.

Seguint aquest patró, la presentació de 
Ran de Terra, aquest diumenge a la masia de 
Can Ramoneda, consistirà en una jornada 
de neteja, que s’espera que sigui multitudi-
nària, acompanyada per diverses activitats 

artístiques i de divulgació.
Més d’una vintena de persones de diver-

ses disciplines col·laboren en aquesta posada 
en marxa, ja sigui amb peces artístiques que 
es podran veure a la masia de Can Ramo-
neda i que formaran una exposició, com 
xerrades divulgatives o activitats lúdiques.

La gran participació i involucració de la 
ciutadania de Rubí, però també de munici-
pis propers, en aquesta posada en marxa de 
l’entitat només pot augurar un futur pròsper 
per una iniciativa ciutadana oberta, trans-
versal que busca millorar el nostre voltant. 
No hi ha cap dubte que Ran de Terra serà 
una entitat viva i activa, i demostra, una ve-
gada més, que la ciutadania organitzada pot 
emprendre accions per construir una ciutat 
millor, més neta, sostenible i cohesionada. 
Sort i encerts!

Cartes de la ciutadania
ción salió escapando de los bombardeos y 
buscando refugio, los aviones alemanes ame-
trallaron sin cesar, hasta convertir el pueblo 
de Guernica en un baño de sangre.

A dos años de la Segunda Guerra Mun-
dial, los aviones alemanes estrenaban su 
material bélico en esta pequeña villa con el 
fi n de aterrorizar al pueblo español.

Picasso, exiliado en París desde comien-
zos de siglo, no conoció Guernica, ni la 
visito jamás.

Se sintió verdaderamente conmovido por 
aquella matanza de inocentes en la cual vio 
retratada no solo aquella guerra, sino todas 
las guerras. Empezó entonces en su taller 
de la rue des Grands-Agustins, un proceso 
de trabajo que fue fotografi ado por Dora 
Morat.

Picasso entregó el lienzo acabado a las 
autoridades de la República, en la primera 
quincena de junio de 1937. En el Reina Sofía 
se expone el cuadro, que muestra el camino 
del terror y piedad que sufrió el pueblo de 

Ran de Terra
EDITORIAL
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Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook

Visita’ns a www.diariderubi.com

Guernica aquel 26 de abril de 1937.
Juan Martínez

Histórico luchador antifranquista

Marranades al carrer
Voldria escriure quatre ratlles. El diumenge 
23 d’abril, en passar pel carrer Bartrina a la 
cantonada de les Escoles Ribas, a la vorera, 
darrere del pati, hi ha quatre contenidors. Al-
guna persona, si es pot dir d’alguna manera, 
va deixar un sac de roba de qualsevol manera 
deixada. Una marranada. Però, a la tarda, algú 
va fer neteja de tota classe de papers i els 
va posar al terra de mala manera. Com pot 
haver-hi persones tan marranes?

Personalment, com a rubinenca, em fa 
molta vergonya. Per no dir de l’excrement 
com una catedral que hi havia enmig de la 
vorera. L’amo devia haver quedat ben satisfet. 
Aquestes persones que fan això, no els hi di-
guis res, que el primer que et diran és que ells 
paguen els seus impostos (si els paguen).

Antònia Parras

El Tuit de la setmana               8 de maig

Pau Navarro @Pautopia

Jugar al parc és tota 
una aventura #rubicity  
#Castellnou @AjRubi
Carrer Corbins



Més enllà de les polèmiques 
que han succeït a la política 
rubinenca dels últims mesos, 
voldríem destacar que aquest 
mandat ha comportat un 
principi de canvi. Canvi de 
paradigma en relació a la 
visió de la nostra adminis-
tració respecte al col·lectiu 
de persones amb diversitat 
funcional. 
L’Ajuntament de Rubí ha 
iniciat un viatge, un recor-
regut. S’ha canviat la mirada 
cap a un col·lectiu i una 
realitat. Una mirada que 
fins ara, i de manera més 
o menys matussera o en-
certada, s’ha centrat en el 
curt termini i en allò que 
mancava a la persona. Una 
mirada paternalista, protec-
tora i també segregadora, que 
ha cronifi cat la situació de 
dependència de les persones 
amb diversitat funcional. Les 
poques polítiques o accions 
que històricament des de 
l’Ajuntament de Rubí s’han 
anat realitzant han entrat 
dins d’aquesta lògica de la 
protecció. Una lògica que 
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El viatge: de la discapacitat a la diversitat funcional
AITOR SÁNCHEZ
AUP

legitima i perpetua un es-
quema de jerarquització; ens 
hem encarregat de “cuidar” 
les persones d’aquest col-
lectiu, però no de dotar-les 
d’eines per al seu empodera-
ment, per fer possible la presa 
de decisions i assumpció de 
responsabilitats per si ma-
teixes, i de potenciar la seva 
realització personal.

La lògica assistencial 
no és patrimoni únic dels 
governs d’aquesta ciutat. 
Aquesta lògica va fortament 
lligada al concepte de “dis-
capacitat”, que es tradueix 
en la nostra quotidianitat en 
el concepte: “pobret”. Aquest 
pobret que, partint de la més 
absoluta bona fe, cau com 
una llosa en aquell que la rep. 
Un pobret, un discapacitat, 
que centra la defi nició de la 
persona en allò que no pot 
fer, que la defineix per la 
mancança. El llenguatge ens 
condiciona i ens defi neix, ens 
segrega en un horitzó parcial 
determinat per la mancança i 
no per la potencialitat.

Assistencialisme i disca-
pacitat van ser conceptes que 
durant molt temps van regir 
tant polítiques com pràcti-

ques professionals. El con-
cepte discapacitat precedit 
pel concepte “subnormal”, un 
concepte que ara mateix ens 
sona atroç, així com moltes 
de les pràctiques associades 
a la manera de tractar el 
col·lectiu. En aquest viatge 
lingüístic i conceptual, l’as-
sistencialisme va signifi car 
un avenç importantíssim. 

Les persones que durant 
massa temps eren amagades 
i apartades, inclús dins de 
la mateixa llar, començaven 
a trobar espais de relació. I 
es comença a treballar amb 
el col·lectiu, creant espais i 
formant professionals; acci-
ons que a poc a poc fan evo-
lucionar la nostra percepció 
del col·lectiu. Una evolució 
que no sempre ha resultat 
senzilla per la por a garantir 
la protecció d’aquelles que 
percebem com a vulnerables 
però al mateix temps dei-
xa’ls-hi espai per créixer.

En aquests dos anys de 
mandat hem observat amb 
satisfacció com el nostre 
ajuntament iniciava aquest 
viatge. Un viatge que co-
mença en el llenguatge, en la 
manifesta voluntat de visu-

alitzar i dotar d’espai públic 
i polític el col·lectiu (festa 
de la diversitat funcional, 
presència del col·lectiu en el 
discurs polític, adaptacions 
a la Festa Major i cavalcada 
de reis, ofi cina de la diversitat 
funcional...) que comença a 
materialitzar-se dins del pro-
jecte de Finca Font del Ferro 
i l’intent d’impulsar el que 
hauria d’esdevenir un recurs 
de referència tant local com 
comarcal. Un recurs extraor-
dinari, amb una potencialitat 
brutal per a transformar no 
tan sols la vida de les perso-
nes amb diversitat funcional 
sinó també la nostra mirada i 
percepció de la diversitat. 

Però encara cal consoli-
dar les passes i l’aposta. Cal 
materialitzar el compromís 
d’ampliació de l’Escola Es-
pecial de Ca n’Oriol. Com-
promís ineludible per tal 
de dignifi car i potenciar la 
tasca que durant els últims 
anys l’escola ha realitzat. 
Ampliació imprescindible 
més enllà d’experiències com 
la compartida amb el col·legi 
Teresa Altet. Cal acom-
panyar i posar en valor la 
tasca d’entitats com APDIR, 

entitats que esdevindran 
fonamentals en la xarxa que 
incipientment s’està teixint a 
la ciutat. Xarxa que inclou la 
impagable labor d’Horitzó o 
recentment l’escola de futbol 
de Can Mir amb l’esport com 
a mitjà de relació i integració, 
o l’associació Estel i el seu 
treball en el lleure.

El viatge a la màxima in-
tegració, el viatge de la nor-
malització i empoderament 
del col·lectiu de persones 
amb diversitat funcional. Un 
viatge compartit, de creació 
de xarxa i de sinergies. Un 
viatge en el qual l’Ajunta-
ment ha de ser protagonista 
i assumir el lideratge. Un 
lideratge que asseguri conti-
nuïtat al projecte pedagògic i 
d’inserció laboral de Font del 
Ferro. Continuïtat en forma 
de contractació de personal 
format i habilitat per de-
senvolupar diferents tasques 
dins l’administració (treball 
de suport administratiu, 
de consergeria, deixalleria, 
zones blaves o pàrquings 
públics). 

L’Ajuntament de Rubí 
és, juntament amb l’empresa 
B-Braun, el principal agent 

demandant de treball de la 
ciutat. Creiem que l’Ajun-
tament hauria d’assumir 
aquesta mirada qualifica-
dora cap a aquest col·lectiu 
històricament apartat de la 
població, demostrar des de 
l’exemple el compromís.

Finalment, cal treballar 
per assolir una ciutat acces-
sible per a tothom normalit-
zant l’accessibilitat. Entenent 
aquesta no com a patrimoni 
d’un col·lectiu concret sinó 
assumint que tothom en 
algun moment del nostre 
viatge vital viurem situaci-
ons de difi cultat motriu (un 
cotxet de nadó, un carro de 
la compra, quan ens fem 
grans...). Assumir que viure 
en una ciutat accessible no 
és una concessió a ningú. És 
un deure de l’administració. 
Cal aprofundir en l’accessi-
bilitat de l’espai públic per a 
totes, sent els parcs infantils 
equipats amb gronxadors 
adaptats un primer element 
però no l’últim en el repte de 
fer una ciutat per a tothom.

Aquesta ciutat ha iniciat 
un viatge, un viatge que 
desitgem i esperem que no 
tingui retorn.
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Para este viaje no hacían falta alforjas
Hace unos días saltaba como 
noticia la intención de la 
formación Unidos Podemos 
de presentar una moción de 
censura al gobierno actual 
del PP. Inmediatamente, 
PSOE y Ciudadanos se 
desmarcaron aduciendo 
una serie de razonamientos 
que, aun siendo respetables, 
suenan muy mal, yo diría 

JOSÉ SEGURA que incluso chirrían.
Con todo lo que está 

pasando; casos de corrupci-
ón (Gürtel, Bankia, Púnica, 
Lezo, ahora los Pujol y 
un interminable etcéte-
ra). Manipulación de los 
medios de comunicación, 
especialmente los de titu-
laridad pública. Intentos 
de amordazar la justicia en 
el sentido de que benefi cie 
al poder político, y aquí, 
también, un largo etcétera, 

el actual gobierno presidido 
por Mariano Rajoy, no debe 
permanecer ni un día más 
en el poder. 

Ser de derechas es tan 
legítimo y democrático 
como ser de izquierdas o de 
cualquier otra ideología po-
lítica, pero, eso sí, dentro de 
unos criterios fundamenta-
les, que no son otros que la 
defensa de las libertades y 
de los temas sociales (sa-
nidad, educación, cultura, 

etc.) y es eso precisamente 
lo que esta derecha, el PP, 
no está dispuesta a asumir.

Hay una refl exión sobre 
el intento de manipulación 
de la Justicia, se trata de 
varias proposiciones de re-
formas legislativas. Habida 
cuenta del excesivo alarga-
miento de la instrucción de 
los sumarios en temas de 
corrupción que tiene como 
consecuencia el debilitami-
ento de lo que podría ser 

una sentencia adecuada, 
el actual gobierno quiere 
modifi car la Ley de Enju-
iciamiento Criminal con el 
objeto de limitar el tiempo 
de la instrucción, pero para-
lelamente no está dispuesto 
a dotar al sistema judicial de 
los medios adecuados para 
instruir los procedimiento 
en un tiempo breve y con 
todas las garantías de que 
la Ley se aplique correc-
tamente. 

Además, pretende que 
el proceso lo instruyan los 
fi scales puenteando a los ju-
eces. Con lo cual si tenemos 
en cuenta quien nombre al 
Fiscal General del Estado 
quedan pocas dudas de sus 
intenciones.

 Sólo estos dos intentos 
ilustran los burdos y poco 
ejemplares movimientos 
del partido en el gobierno 
(el PP), para evitar el pro-
cesamiento y la sentencia, 
sin duda, condenatoria, 
que muchos de los actuales 
políticos merecen por su 
comportamiento. Esto, que 
es la anulación en toda regla 
de la separación de poderes, 
es gravísimo para que la 
democracia siga avanzando 
y consolidándose.

Con la rotunda negativa 
de PSOE y Ciudadanos, 
amén de otras formaciones, 
a la moción de censura, se 
está dando el espaldarazo, 
digan lo que digan, a los 

presuntos desmanes de ci-
ertos sectores del PP. 

Dice el Código Penal 
que se delinque por acción o 
por omisión, está claro que 
la acción la pone el PP y la 
omisión el PSOE y Ciu-
dadanos. A estos últimos 
se les podría califi car como 
cooperadores necesarios en 
la comisión de determina-
dos delitos relacionados con 
la corrupción económica y 
política.

Una de las trabas de la 
moción de censura es que, 
según la CE de 1978, debe 
ser constructiva, es decir la 
propia moción debe incluir 
a la persona que en su caso 
debería ser el nuevo presi-
dente del gobierno. 

A mí, como ciudadano, 
me da exactamente igual 
quien sea, cualquiera lo 
haría mejor que Rajoy, o, 
como mínimo, no lo haría 
peor, ya que es del todo 
imposible.

No obstante, y a pesar 
de todo lo anterior, real-
mente los únicos culpables 
somos nosotros, El Pueblo, 
por haberles votado y seguir 
haciéndolo. Hay que pensar 
detenidamente qué se vota y 
a quién se vota, de lo contra-
rio pasa lo que pasa.

En fi n, que si esto no 
cambia habrá que parafra-
sear lo que decía aquel “…
para este viaje no hacían 
falta alforjas...”
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E S P E C I A L  M O T O R
Cómo preparar tu coche para el calor
1. Presión y dibujo de los 
neumáticos
Una presión correcta es fun-
damental para manejar bien el 
coche y que los neumáticos no 
se desgasten prematuramente. 
Si notas que tu coche tiende a 
irse hacia un lado, entonces 
puede ser que los neumáticos 
no tengan la presión ade-
cuada. 

Mucho cuidado, porque 
las consecuencias de haber 
circulado con una presión in-
su� ciente pueden mantenerse 
incluso después de haberlos 
corregido. Por ejemplo, si se 
han producido daños internos 
en la estructura por efecto 
del sobrecalentamiento o si la 
banda de rodadura se ha des-
gastado de forma irregular.

2. Examina el estado de la 
batería
La batería es una de las par-
tes del coche que más sufre 
durante el invierno. Las bajas 
temperaturas pueden dete-
riorarla muy rápido y, con ello, 
hacer que el coche te deje 
tirado en cualquier momento. 
Si la batería de tu coche tiene 
más de cuatro años y notas 
que desde que arrancas el 
motor hasta que se enciende 
tarda unos segundos, deberías 
pensar en cambiarla (sobre 
todo en los motores gasolina). 
Para asegurarte de que no hay 
problemas es recomendable 
que el vehículo haya estado 
circulando al menos una hora 
preferiblemente por carretera 
y, después, se haya quedado en 
reposo otros treinta minutos.

3. Observa el nivel del líquido 
anticongelante
A medida que las temperaturas 
suben, es importante asegurar-
se de que el motor del coche 
se está refrigerando adecua-
damente. Si el piloto de aviso 
se enciende o si, simplemente 
no se ha comprobado el nivel 
de refrigerante en un tiempo, 
conviene abrir el capó y com-
probar el nivel del líquido. La 
mayoría de los automóviles 
tienen un medidor de nivel de 
líquido anticongelante.

Si � nalmente es necesario 
añadir un poco de líquido 

refrigerante, hazlo siempre 
cuando el coche este frío y 
situado sobre una super� cie 
llana. Lo contrario puede ser 
muy peligroso.

4. Revisa escobillas y líquido 
limpiaparabrisas
Hay estudios que indican que 
el 7% del tiempo que tu coche 
pasa en marcha estará con las 
escobillas en funcionamiento. 
Si tenemos en cuenta que el 
18% de los accidentes morta-
les se producen cuando llueve, 
está claro que no hay que esca-
timar en las escobillas, claves 
para una correcta visibilidad en 
caso de lluvia.

Hay cuatro síntomas claros 
para detectar cuando unas es-
cobillas pueden poner en riesgo 
la seguridad del conductor:
· Empañado.
· Estrías.
· Saltos y ruidos.
· Quedan zonas sin limpiar.
Es también importante que re-
vises el nivel del líquido limpia-
parabrisas. Es una solución que 
puede sacarnos de un apuro, 
rellenar con agua, pero el uso 
continuado de agua de grifo 
con mucha cal puede llegar a 
obstruir los inyectores de sali-
da. Hay quien rellena con agua 
con jabón lavavajillas, pero 
estos productos suelen atacan 
a la goma y producen mucha 
espuma, llegando incluso a 
afectar al sistema de bombeo y 
con ello a la inyección sobre el 
vidrio. Otros productos, como 
ciertos limpiacristales de uso 
doméstico incluyen amoniaco 
en su fórmula, que resulta fatal 
para la vida de los limpias.

5. Revisa los frenos
Antes de realizar un viaje largo 
es importante que compruebes 
el estado de los frenos. Si notas 
que el pedal de freno va más 
duro de lo normal, que el coche 
tarda más tiempo en frenar o 
si se ha encendido el piloto de 
la luz de freno, hay bastantes 
posibilidades de que necesites 
unas pastillas o discos nuevos. 
Comprueba también el nivel 
del líquido de frenos, ya que no 
debe ser ni superior ni inferior 
a los parámetros establecidos 
por el fabricante.

6. Comprueba el sistema de 
iluminación del coche
Es importante comprobar la 
altura y regulación de las 
luces. De este modo, evita-

remos deslumbrar a quien 
se cruce con nosotros en 
la carretera por la noche y 
garantizaremos una óptima 
visibilidad. Puedes hacerlo “a 

la antigua”, contra un muro, 
pero la mejor opción, sin 
duda alguna, es hacerlo en 
el taller, donde utilizarán un 
regloscopio.

Recuerda que es recomen-
dable cambiar las lámparas 
del coche por parejas, para 
garantizar un óptimo funcio-
namiento del sistema.



Divendres, 12 de maig de 2017 ESPECIAL MOTOR16

E S P E C I A L  M O T O R
La Setmana Santa i el fet 
de tenir dos dies labora-
bles menys ha marcat les 
vendes de cotxes. El mercat 
de particulars ha tingut un 
comportament negatiu i les 
empreses de lloguer són les 
úniques que han tingut una 
activitat comercial positiva. 
D’altra banda, cal remarcar 
que aquest mes el mercat 
català se situa per sota del 

La Setmana Santa marca un mes de vendes més 
discretes en la matriculació de vehicles nous

mercat nacional tant en turis-
mes com en dues rodes.

És evident que la falta 
d’un pla d’ajudes provoca 
una ralentització continuada 
de les vendes i la falta d’una 
aposta decidida per part de 
l’administració porta a una 
mancança en la renovació del 
parc. Aquest, marca una clara 
tendència d’envelliment que 
la falta de suports agreuja.

Tot i així, les dades acu-
mulades de l’any estan millor 
que l’any immediatament 
anterior. S’han de veure no-
ves oportunitats i adequar 
l’oferta pensant que hi ha una 
clara aposta del comprador 
pels SUVS envers al turisme 
convencional i enfront al 
tot terreny, que les empreses 
continuen renovant les seves 
flotes i que el turisme és 

clau com impulsor del canal 
‘rentacar’.

D’altra banda, ahir va co-
mençar el Saló de l’Automòbil 
(Automobile Barcelona) i és 
punt de trobada dels usuaris 
de vehicles i és també on 
les marques presenten els 
seus nous productes i pro-
posen importants avantatges 
comercials als potencials 
compradors

Miquel Donnay, president 
del Gremi del Motor, reclama 
la posada en marxa d’un nou 
pla de suport públic a la com-
pra, sobretot tenint en compte 
que el nostre parc automobi-
lístic està molt envellit i que 
circulen vehicles molt antics. 
L’envelliment del parc com-
porta unes emissions molt 
més elevades i també reper-
cuteix en la seguretat viària. 
El president del Gremi destaca 
la importància dels ajuts a la 
compra perquè el que cal “és 
posar-ho fàcil a totes aquelles 
persones que necessiten un 
vehicle i ha quedat obsolet, 

el puguin canviar per un de 
nou que incorpori les darreres 
innovacions tecnològiques en 
bene� ci de la seva seguretat 
i de la qualitat de l’aire”. 
Afegeix que “el sector de l’au-
tomoció està prenent les me-
sures correctores adients per 
assolir una mobilitat privada 
amb vehicles més nets i més 
segurs i que això s’ha de tenir 
molt present per part de les 
administracions”. Finalment, 
el president del Gremi anima 
a visitar el proper certamen 
de Barcelona, l’Automobile 
Barrcelona, punt de trobada 
dels usuaris i entusiastes dels 
automòbils, amb les seves 
marques.

Jaume Roura, president 
de la patronal dels concessi-
onaris Faconauto, explica que 
a l’abril “els dos dies hàbils 
menys que hem tingut han 
penalitzat molt els resultats 
del mes, això és indubtable. 
Independentment d’això, el 
que mostren les matriculaci-
ons d’abril és un alentiment 

de l’activitat comercial dels 
concessionaris, que venim 
arrossegant ja des de princi-
pis d’aquest any. Per aquest 
motiu, el canal de particulars, 
la venda un a un, es veu res-
sentit i segueixi perdent pes 
pel que fa als altres canals 
de comercialització, que, al 
mateix temps, registren xi-
fres també força ‘inflades’. 
Davant la previsible caiguda 
del mercat, han estat moltes 
les marques que han empès 
als seus concessionaris a què 
auto matricularin massa cot-
xes, un mes més, provocant 
ja algun problema de sobre 
estoc. El mercat, en de� nitiva, 
es pot dir que està amb res-
piració assistida, de manera 
que els objectius imposats 
per les marques ens semblen 
totalment arti� cials i contra-
produents per al negoci dels 
concessionaris.

Federació Catalana de 
Venedors de Vehicles a 

Motor



Divendres, 12 de maig de 2017ESPECIAL MOTOR 17

Ese momento en el que se al-
canza la excelencia en la vida es 
extraordinario. Y es aún mejor 
cuando se logra ampliamente 
en múltiples áreas. Algunos lo 
llaman perfeccionismo; otros 
consideran que se trata de 
vivir la vida al máximo. Levorg 
está diseñado para aquellas 
personas que se esfuerzan 
continuamente por ser mejores 
en todo.

Hay un lugar donde el di-
seño y la tecnología se cruzan, 
donde la forma y la función se 
encuentran al mismo nivel. El 
Levorg se encuentra justo en 
ese punto, combinando una 
funcionalidad útil con una 
estética general agradable a 
la vista.

El diseño del Levorg mues-
tra claramente sus intenciones 
de diseño exclusivo, gracias 
a la parrilla hexagonal y a 
su poderoso diseño frontal, 
que cuenta con una entrada 
en el capó para mantener 
constantemente refrigerado el 
‘intercooler’ del motor SUBARU 
BOXER turboalimentado.

En iluminación, los faros 
delanteros en forma de “ojo 

Subaru Levorg, diseñado por perfeccionistas 
para expertos en multitarea

de halcón” evocan imágenes 
de este ave rapaz. Su estilo 
agresivo se ve reforzado por el 
brillo de los faros delanteros, 
que incorporan tecnología LED 
y proporcionan toda la ilumi-
nación necesaria.

En motor, el turbo de in-
yección directa de 1.6 litros es 
el nuevo miembro de la familia 
de motores SUBARU BOXER. 
El motor DIT de 1.6 litros logra 
un equilibrio idóneo entre 
e� ciencia, alto rendimiento y 
bajas emisiones. Al utilizar la 
inyección directa de combus-
tible y un turbocompresor de 
doble entrada, se obtiene más 
potencia y un menor consumo 
de combustible.

MOTOR SUBARU BOXER 
Equilibrado y compuesto. Equi-
librio natural, a diferencia de 
las con� guraciones de motor 
‘en línea’ o en ‘V’ tradicionales, 
los movimientos opuestos de 
los pistones se contrarrestan 
entre sí, lo que naturalmente 
reduce el peso, la vibración, y 
la complejidad, sin necesidad 
de contrapesos. Adaptación y 
rendimiento en continuo de-

sarrollo. Sin las limitaciones de 
las relaciones de marcha � jas, 
como las de una transmisión 
automática convencional, la 
transmisión variable conti-
nua Lineartronic del Levorg 
utiliza incontables relaciones 
de marchas variables para 
permanecer en el rango co-
rrecto de revoluciones en todo 
momento, proporcionando una 
aceleración suave y una mayor 
eficiencia. Menor tamaño, 
mayor e� ciencia. Con el objeto 
de aumentar la e� ciencia y dis-
minuir el tamaño de la trans-
misión Lineartronic del Levorg, 
Subaru la ha rediseñado de 
dentro a fuera. Se han revisado 
los principales componentes, 
como la correa de transmisión 
y las poleas, para poder obtener 
un tamaño más compacto y 
un funcionamiento e� ciente. 
Bajo centro de gravedad Todos 
los componentes pesados que 
se mueven dentro de un mo-
tor horizontalmente opuesto, 
como bielas, pistones, árboles 
de levas, están situados en un 
plano horizontal, lo más bajo 
posible. Esto proporciona a los 
vehículos SUBARU un centro 

de gravedad bastante más bajo, 
frente a vehículos con motores 
con� gurados ‘en línea’ o en ‘V’, 
lo que proporciona numerosos 
beneficios de conducción y 
rendimiento. Un coche de 
pasajeros con ‘All-Wheel Drive’ 
(tracción total simétrica): se 
trataba de un concepto total-
mente nuevo cuando SUBARU 
lo presentó al mundo. Desde 
ese momento, la percepción 
del público sobre la tecnología 
AWD cambió para siempre. La 
tendencia continúa con la úl-
tima CVT Lineartronic instalada 
en el Levorg. Esta transmisión 
ligera y con una gran respuesta 
supera cualquier expectativa 
y proporciona una agilidad 
y precisión inesperadas. La 
con� guración horizontalmente 
opuesta del motor SUBARU 
BOXER coloca los pistones con 
una separación de 180 grados, 
lo que le proporciona un per� l 
más bajo y plano que otros 
tipos de motores. Esto propor-
ciona al motor y al vehículo 
en su conjunto un centro de 
gravedad y un per� l más bajo, 
además de una distribución del 
peso más equilibrada.

CONSELL
Les rodes: el pneumàtics han de tenir la pressió que 
indica el manual, aquesta s’ha de comprovar en fred. 
També és important comprovar la fondària del dibuix 
i buscar possibles esquerdes. És recomanable canviar 
els pneumàtics cada 15.000 km.



S’acaba el fred, el temps 
de la calefacció, i arriba 
el moment de començar a 
pensar que aviat haurem de 
recórrer a l’aire condicio-
nat per combatre la calor 
aclaparadora de l’estiu. I el 
pitjor que ens pot passar és 
que li donem al botó i… no 
funcioni. Fins que el servei 
tècnic pugui arreglar-ho po-
den passar uns quants dies. 
Per evitar-ho, el millor és 
revisar la instal·lació amb 
antelació, si és que no es va 
fer quan es va acabar l’estiu 
anterior.

Aquestes són les passes 
que s’han de seguir per 
mantenir a punt la instal-
lació d’aire condicionat de 

Com preparar la llar per l’estiu
la nostra casa:

1. Netejar els fi ltres
És una de les parts més 
importants de la instal-
lació. Tant si es tracta d’una 
unitat ‘split’, aquelles que 
tenen un aparell intern i un 
extractor extern, com si és 
una unitat de finestra on 
només hi ha un aparell que 
fa les dues funcions, és im-
prescindible mantenir nets 
els fi ltres. Cal treure la pols 
acumulada i el greix que se 
sol formar entre les reixetes 
de l’evaporador. S’ha de fer 
amb aigua freda i sabó o 
amb un detergent antigreix, 
però sempre cal assecar-ho 
adequadament.

2. Comprovar l’estat dels 
desguassos
L’aire condicionat produeix 
aigua, per la qual cosa és 
necessari tenir en bon estat 
els desguassos per evitar 
embussos que puguin per-
judicar el funcionament de 
la instal·lació.

Aquests punts els podem 
realitzar nosaltres mateixos. 
Però hi ha uns altres que 
els ha de fer un instal·lador 
autoritzat.

3. Comprovar els nivells 
de pressió del circuit
És una tasca que ha de dur 
a terme un expert amb els 
aparells necessaris per evi-
tar errors catastròfi cs.

4. Revisar la càrrega de 
gas
Perquè l’aire condicionat 
funcioni és imprescindible 
que el circuit de gas es trobi 
en perfecte estat i que no hi 
hagi cap fuita, ja que això 
implicaria que l’aparell no 
complirà la seva funció.

5. Comprovar el funciona-

ment dels termòstats
És convenient que regulin la 
temperatura adequadament, 
per la qual cosa un tècnic 
haurà de revisar el seu per-
fecte funcionament.

6. Revisar l’estat de les 
connexions elèctriques
Per evitar possibles curt-
circuits que puguin donar 

algun esglai.
Mantenir la instal·lació 

de l’aire condicionat en per-
fecte estat de funcionament 
repercutirà positivament 
tant en el nostre confort dins 
de l’habitatge com en la 
nostra factura de la llum, ja 
que un aparell que funciona 
correctament consumeix 
menys energia.
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Llar, dolça llar
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Saps què és l’açai? 
Descobreix els seus 
increïbles benefi cis

L’açai berry és una baia 
originària de l’estat de Parà 
(Brasil). Una fruita utilit-
zada des de fa segles per 
les tribus indígenes de la 
regió i que, actualment, se 
segueix consumint arreu 
del país, especialment en 
sucs i batuts o combinada 
amb una altra fruita. D’as-
pecte semblant als nabius, 
es tracta d’una fruita peti ta 
i rodona, de color púrpura 
i amb un sabor molt sem-
blant a la xocolata. Tot i 
això, el que ha fet que l’açai 
es comenci a conèixer i 
consumir arreu del món té 
a veure amb la gran quanti -
tat de benefi cis i propietats 
nutriti ves que aporta.

És molt recomanable 
menjar aquesta fruita exòti -
ca per esmorzar, ja que pro-
porciona una gran quanti tat 
de vitalitat i resistència pel 
cos. Entre els seus bene-
ficis, destaca el seu alt 
conti ngut en anti oxidants 
–molt més que en la majo-
ria de fruites–, que ajuden 
a combatre els efectes dels 
radicals lliures i, per tant, 

mantenir la joventut i evitar 
possibles malalties. Com 
totes les baies, l’açai és 
una fruita molt diürèti ca i 
amb alt conti ngut en fi bra 
natural. Això contribueix a 
combatre l’estrenyiment i 
la retenció de líquids.

L’etiqueta de ‘súper-
fruita’ que s’ha guanyat 
l’açai no només és gràcies 
a això que hem comentat 
anteriorment, sinó que 
també cal afegir-hi la seva 
capacitat per reforçar les 
defenses gràcies al conti n-
gut d’àcid el·làgic; els seus 
àcids grassos omega 3 i 9 
que dificulten l’absorció 
dels greixos impedint que 
es converteixin en coles-
terol dolent. Així mateix, 
també contenen 16 ami-
noàcids i molts minerals 
(com el calci, el zinc o el 
ferro), i diverses vitamines, 
entre les quals destaquen 
l’E, la C i les del grup B. En 
defi niti va, una fruita amb 
propietats meravelloses 
per la nostra salut.

Per AMIC - Redacció

Presoterapia
La presoterapia es un tra-
tamiento que consiste en 
aplicar una determinada 
presión de aire sobre las 
diferentes partes del cuer-
po.  Alterna presión con 
relajación. 

Es más efi caz que un 
drenaje manual, ya que 
logra mayor vaciado de los 
vasos linfáti cos.  

Previene y reduce la 
celulitis favoreciendo el 
proceso de eliminación 
de toxinas facilitando la 
eliminación de grasa no 
deseada. Estimula la fir-
meza y tonifi cación de los 
tejidos. 

Mejora la circulación 
sanguínea y linfáti ca y me-
jora las varices,  edemas,  

retención de líquidos y 
piernas cansadas. 

Las sesiones duran en-
tre 30 y 45 minutos y se 
aconsejan 1-2 sesiones 
semanales durante 8 se-
manas. 

Favorece tránsito in-
testinal, alivia estrés y 
espasmos musculares.  Se 
puede combinar con gim-
nasia pasiva el tratamiento 
de presoterapia para una 
mayor efi cacia del trata-
miento.

En definitiva, es un 
nuevo avanze que nos 
permite mejorar nuestra 
salud y nuestro cuerpo. 

Elit Centre Mèdic

GUÀRDIES 
NOCTURNES

MAIG 2017

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.

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

FARMÀCIES OBERTES 
TOTS ELS DIES DE L’ANY

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

Farmàcia Xapellí: 
obert de 9 a 21 tots els dies de l’any
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Uno de cada cuatro catalanes 
trabaja en un entorno ruidoso

España es el segundo país 
más ruidoso del mundo. El 
elevado nivel de ruido existe 
no solo en la calle o en el ho-
gar, sino también en el pues-
to de trabajo. Así lo reconoce 
uno de cada cuatro catala-
nes, que consideran que su 
entorno laboral es “ruidoso”. 
Otro 67% afi rma que el ruido 
le difi culta la concentración 
en el trabajo. 

Esta es una de las conclu-
siones del ‘1er Estudio GAES 
sobre el ruido en España’, 
que se ha presentado con 
moti vo del Día Mundial de 
la Concienciación contra el 
Ruido en el marco de la cam-
paña ‘Todos pintamos contra 
el ruido’. Y es que cerca de 
9 millones de personas en 
España conviven a diario con 
niveles de ruido superiores 
a los 65 decibelios (dB), el 
máximo recomendado por 
la Organización Mundial de 
la Salud (OM). Según los 
expertos, la concienciación 
es clave y empieza por tomar 
medidas uno mismo. “Si no 
podemos evitar convivir con 
niveles elevados de ruido, 
debemos tomar medidas 
para proteger nuestros oí-
dos y prevenir una posible 
pérdida auditi va”, afi rma el 
Dr. Juan Royo, otorrinolarin-
gólogo y responsable de la 
comunidad virtual ‘Vivien-
do el sonido de GAES’. Sin 
embargo, y a pesar de estas 
recomendaciones, nueve 
de cada diez catalanes no se 
protege contra el ruido. 

Otras medidas de pre-
vención que están al alcance 
de todos son moderar el 
tono de voz (un 72% consi-
dera que en nuestro país se 
habla demasiado alto) y uti -

lizar un volumen adecuado 
cuando escuchamos música 
(un 21% no lo hace), vemos 
la televisión (el 12% no lo 
hace) o escuchamos la radio 
(un 10% no lo hace).

 
Los juguetes infanti les, un 
volumen demasiado alto
Los expertos alertan que 
desde pequeños estamos 
expuestos a un nivel de ruido 
por encima de lo recomen-
dado. Una de las causas más 
frecuentes son los juguetes 
infantiles que emiten mú-
sica o sonidos. Un 61% de 
los encuestados considera 
que emiten a un volumen 
“demasiado alto”.

“Los juguetes pueden 
llegar a ser muy ruidosos, 
incluso llegando a provocar 
lesiones irreversibles en la 
audición de los niños cuando 
se superan los 80 decibelios 
(dB)”, alerta el Dr. Juan Royo. 
“Si el sonido de un juguete 
nos parece elevado a noso-
tros, más elevado será para 
el niño, que está más cerca 
de la fuente sonora (el jugue-
te) y durante más ti empo”, 
afi rma este especialista.

Un 67% descarta ir a un res-
taurante si es ruidoso
A la hora de salir de ocio, 

existe mayor conciencia 
cuando se elige el restauran-
te al que ir a comer o cenar. 
Así, cerca de un 67% de los 
catalanes ti ene en cuenta si 
el restaurante o estableci-
miento es muy ruidoso, lle-
gando incluso a descartarlo 
por ese moti vo. Además, el 
71% considera que hay poca 
presión para que bares y 
restaurantes cumplan la nor-
mati va existente en torno al 
ruido en la calle. 

También se suelen sobre-
pasar estos niveles máximos 
de ruido al realizar activi-
dades de ocio como asisti r 
a un concierto en directo, 
donde podemos soportar 
niveles superiores a los 110 
dB; escuchar música con 
auriculares, llegando a los 
90 dB; o estar en un bar con 
un ambiente animado y un 
ruido que puede alcanzar, 
con mucha facilidad, los 80 
dB. De hecho, el 19% de las 
personas encuestadas ase-
gura que ha notado que le 
pitaban los oídos tras realizar 
alguna de estas acti vidades. 

El ruido afecta al estado 
de ánimo de 1 de cada 4 
personas
El estudio elaborado por 
GAES revela que a un 31% 

de los catalanes el ruido 
les afecta en el estado de 
ánimo. Las obras en la calle 
(67%), las obras del vecino 
(47%), el tráfico (43%), la 
televisión y la música del ve-
cino (17%) y el sonido de los 
fi nes de semana en la calle 
(5%) son los ruidos que más 
molestan a los catalanes. 

Por el contrario, los soni-
dos que más nos relajan son 
el sonido del mar (82%) y el 
sonido de la montaña (58%). 
Para uno de cada tres, el me-
jor aliado es el silencio. 

Los expertos detectan una 
mayor pérdida auditiva a 
edades más tempranas
“La pérdida de audición 
provocada por altos niveles 
sonoros se produce como 
consecuencia de una expo-
sición prolongada al ruido. 
Cuanto más alto sea éste, 
más rápido se desarrollará 
el trastorno auditi vo, que 
incluso puede ser irrever-
sible”, alerta el Dr Juan 
Royo. 

Se está observando en 
los últi mos años que la pér-
dida auditiva asociada al 
envejecimiento, la llama-
da presbiacusia, aparece 
a edades más tempranas. 
Actualmente, entre el 40% y 
50% de la población españo-
la empieza a experimentar 
pérdida auditi va debido al 
envejecimiento alrededor 
de los 65 años, pero dentro 
de poco los expertos alertan 
que serán las personas de 
40-50 años las que presen-
ten signos de presbiacusia. 
Si no se adoptan medidas de 
prevención, el ruido puede 
hacer que nuestros oídos en-
vejezcan antes de ti empo.

Kintsukuroi: el arte de curar 
heridas emocionales

El Kintsukuroi es un arte 
japonés que consiste en re-
componer la cerámica rota 
con oro y plata. En la cultu-
ra nipona se realza el hecho 
de que la pieza ha tenido 
anteriormente una herida y 
ahora vuelve a estar entera. 
Algo que en nuestra cultura 
resulta chocante, ya que 
las cosas se desprecian en 
cuanto pasan de moda, no 
se necesitan o están viejas 
y rotas.

El autor que nos acerca 
al Kintsukuroi es Tomás 
Navarro, con su libro Kint-
sukuroi. El arte de curar he-
ridas emocionales (Editorial 
Planeta 2017).

Siguiendo esta fi losofí a 
oriental nos da una serie 
de pautas y consejos para 
sobrellevar las heridas que 
nos provocan las difi culta-

des de la vida. Ofrece un 
camino de aceptación y 
reconstrucción con herra-
mientas que nos ayudan a 
reponernos de las adversi-
dades siendo más fuertes y, 
por qué no, más bellos.

Puede que por dentro 
no se vea el oro o la plata, 
pero podremos notar el 
valor de un buen trabajo 
de reconstrucción interior 
cuando se hace de forma 
consciente y siendo realista 
y prácti co. 

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults. 
Col.legiada 16.572

KANTOR. Espai 
d’Atenció Psicològica

Llobateras 6 – Local 1 (al 
costat de Regina Carmeli)

Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701

GUÀRDIES 
NOCTURNES



TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

SE ALQUILA trastero en c/ 
Burgos nº7. Jto. Mercadona 
Serreta. 686.586.725

SRA. BUSCA limpieza de casa 
por horas. 695.420.628
SE OFRECE SRA. para cui-
dado de personas mayores, 
limpieza. Con exp. 10 años. 
634.211.832

LLOGUER I VENDA
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OFERTES I DEMANDES

VENDO LOCAL de 180m2. 
Zona La Serreta. 654.161.954

SE OFRECE SRA. cuidado 
personas mayores, niños, lim-
pieza. 631.987.576
CHICA BUSCA TRABAJO lim-
pieza o cuidado ancianos. 
676.589.569



Divendres, 12 de maig de 2017MASCOTES 23

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

La historia de Trufa y Plata, 
junto a la de sus otros tres 
hermanos, viene marcada 
desde el momento en que 
nacieron. Fueron encontra-
dos con tan solo 3 semanas 
de vida, cinco cachorros 
indefensos afectados de 
herpes virus y una de ellas, 
Trufa, tenía una herida abier-
ta en una de sus pati tas. Ya 
recuperados, sus tres her-
manos fueron adoptados, 
pero Trufa y Plata seguían 
esperando un hogar. De-
tectamos que Trufa y Plata 
empezaron a tener infección 
de orina y les hicimos eco-
grafí as que desvelarían que 
todos tenían una malforma-
ción congénita en sus dos 

Historias truncadas desde que nacieron

riñones, en disti ntos grados 
de gravedad.  Tanto sus tres 
hermanos como ellas han 
fi nalizado el tratamiento y 
han sido someti dos los cinco 
a una intervención quirúrgi-
ca que les permiti rá llevar 
una vida totalmente normal, 
con revisiones periódicas, a 
pesar de que la esperanza de 
vida de estos pequeños con 
esta patología se reduce a 
entre 3 y 6 años. 

Trufa y Plata son dos ca-
chorritas que a pesar de su 
corta edad, a sus 10 meses, 
son muy tranquilas, cariño-
sas y la una siempre está 
pendiente de lo que hace la 
otra. Han crecido con niños 
y un perro, por lo que no 

tendrán problema alguno 
en adaptarse a un nuevo 
hogar.

Trufa y Plata merecen 
encontrar una familia que 
sea capaz de derrochar amor 
en cuerpo y alma sin pensar 
en el tiempo que puedan 
permanecer en este mundo 
porque no hay acto de mayor 
generosidad que brindarles 
una oportunidad a estas pe-
queñas, a las que todavía les 
queda una etapa de su vida 
por delante que merecen 

vivirla intensamente y en el 
calor y cariño de un hogar.

Si quieres más informa-
ción puedes contactar con 
Rodamons de Rubí de lunes 
a viernes de 18h a 20h al 
teléfono 639679777.

También puedes contac-
tar con nosotros a través de 
nuestra web y Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/roda-
monsderubi

Rodamons Rubí
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································································
DIVENDRES - 12 de maig

-Jam de la primavera
Jam Session. A les 18h a la Torre Bassas (c. 
Sabadell, 18).

-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18.30h a la Bibli-
oteca (c. Aribau, 5).

-Fes� val Los 40 Primavera Pop
A par� r de les 19 a l’Escardívol.

-‘Blue Velvet’
En VOSE. A les 21h a La Sala (c. Cervantes, 126). 
Preu: 3€.

-Observacions astronòmiques nocturnes
A càrrec d’Amics de l’Astronomia TRI-A. A les 
21.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

································································
DISSABTE - 13 de maig

-Sor� da fotogràfi ca
A la font de les Dous, a Torroella de Foix. A les 
7.50h a l’An� ga Estació (c. Historiador Serra, 
s/n). Org.: El Gra. 

-El fotograma
Taller de fotografi a. A les 10h a l’Ateneu (c. Xile, 
1-3). A càrrec de Laia Sala. Preu: 7,50€.

-La Trocalleria
Intercanvi d’objectes. De 10.30h a 14h a la pl. 
Nova del Mercat.

-Taller de robò� ca familiar
‘L’equilibri de les forces’, a càrrec d’Inventem. A 
les 11h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Per infants entre 
6 i 11 anys. Inscripció prèvia. 

-Art&Cra� s
‘Spring � me’, manualitats en anglès per a nens 

d’1 a 7 anys. A càrrec de Bri� sh House. A les 11h 
a la Biblioteca (c. Aribau, 5). 

-Festa de la primavera d’El Pinar
A par� r de les 17.30h a la pista poliespor� va 
d’El Pinar. Ac� vitats culturals i populars. 

-El meu primer fes� val
Taller de percussió en família i concert de Mai-
nasons. De 17.30h a 20.30h a la pl. del Celler.

-‘Germans de sang’
Teatre a càrrec del grup escènic del Casal Popu-
lar. A les 21h al Casal Popular (c. Pere Esmendia, 
14). Preu: 6€.

-‘Paradís pintat’
Obra de teatre amb Pepa Plana. A les 21h a 
La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 10€ / 7,5€ 
reduïda.

-Sor� da fotogràfi ca nocturna
Al pantà de Vallvidrera. A les 22h a l’An� ga Esta-
ció (c. Historiador Serra, s/n). Org.: El Gra.

································································
DIUMENGE - 14 de maig

-Presentació de Ran de Terra
Jornada de natura i art. A les 10h a la masia de 
Can Ramoneda. Org.: Caçadors de Trastets. 

-Cruz de Mayo
Missa rociera i paella popular. De les 11h a 
les 14h a la rbla. del Ferrocarril. Org.: Casa de 
Andalucía de Rubí. 

-Vermuts musicals
A càrrec de Monique Makon&The Soul Titoo’s. 
A les 12.30h a la pl. Celler. 

-‘Menuda comèdia!’
Espectacle familiar. A les 12h a La Sala (c. 
Cervantes, 126). Preu: 4€ (socis) / 5€. Org.: 
La Xarxa. 

-‘Germans de sang’
Teatre a càrrec del grup escènic del Casal Popu-
lar. A les 18h al Casal Popular (c. Pere Esmendia, 
14). Preu: 6€.

EXPOSICIONS································································
DILLUNS - 15 de maig

-‘Mascotes’
Cinema Infan� l en Català. A les 18h a la Bibliote-
ca (c. Aribau, 5). A par� r de 4 anys. Org.: SLC

································································
DIMARTS - 16 de maig

-Hora del conte
‘Maragda, la libèl·lula que pensava en posi� u’, 
a càrrec de Krisolets. A les 17.30h i a les 18.15h 
a la Biblitoteca (c. Aribau, 5). Per a infants d’1 
a 4 anys. 

-Taller de salsa, bachata i twerk
A càrrec d’Amal. A les 18h a la Biblioteca (c. 
Aribau, 5). Per a joves a par� r de 14 anys. 

································································
DIMECRES - 17 de maig

-Curs de telèfons intel·ligents i tauletes
A càrrec d’Eduard Brunet. A les 11h a la Biblio-
teca (c. Aribau, 5). Inscripció prèvia. 

-Concert solidari de la Kirby Band
Recaptació de productes d’higiene personal. 
A les 15.30h a l’Escola de Música de Rubí (c. 
Joaquim Blume, 28).

-Hora del conte
‘Tres contes en un tris tras’, a càrrec de Patawa. 
A les 18h a la Biblitoteca (c. Aribau, 5). Per a 
infants de 4 a 7 anys. 

-Sessió informa� va sobre el Giving Tuesday
A les 19h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.: Oriéntate 
en tu Voluntariado. 

-Curs de recerca de feina
A càrrec de Sonia Marzo. A les 19h a la Biblio-
teca (c. Aribau, 5). Inscripció prèvia.

································································
DIJOUS - 18 de maig 

-‘Quines són les iden� tats de gènere?’
A càrrec de Pol Galofre. A les 19h al CRAC (c. 

-Exposició de motos clàssiques i an� gues
A càrrec d’Amics dels Automòbils An� cs de 
Rubí. Al Celler (c. Pintor Coello, s/n) fi ns al 4 
de juny. Divendres de 18h a 21h, dissabtes 
de 12h a 14h i de 18h a 21h i diumenges 
d’11h a 14h.

-Rapanui en 3D
Exposició de fotografi es de Joan Díez a l’An-
� ga Estació (c. Historiador Serra, s/n). Fins 
al 3 de juny.  De dilluns a divendres de 10h 
a 13.30h o de 16.45h a 20.15h i dissabtes 
de 10h a 13.30h.

-‘Cuida’t les dents’
Mostra de la Diputació de Barcelona. Fins 
al 17 de maig a la Biblioteca (c. Aribau, 5). 
De dilluns a d imarts de 16h a 21 hores, de 
dimecres a divendres de 10h a 14h i de 16h 
a 21h i dissabtes de 10h a 14h.

-Il·lustracions del medi natural a la riera 
de Rubí
De l’ar� sta Quim Conca. A l’Ateneu (c. Xile, 
1-3) fi ns al 20 de maig. De dilluns a dijous de 
10h a 14h i de 16h a 21.30h. Divendres de 
16h a 21.30h i dissabtes de 10h a 13.30h.

-Records i llocs
Exposició de pintura de M. Eulàlia Matas. 
Fins al 30 de juny al Centre Tècnic de Rubí 
(av. L’Estatut, 130). De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 16h a 19h.

AGENDA

Sant Joan, 1). Org.: LGTBIRubí i plataforma 
AlanMón.

-Audiovisuals de muntanya
A les 19.30h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Org.: 
Centre Excursionista Rubí. 

-Afreketé. Ritmes afrocubans
Cicle de Música de Cambra. A les 21h a l’Escola 
de Música Pere Burés (c. Joaquim Blume, 28).

-‘Un monstre em ve a veure’
Doblada al català. A les 21h a La Sala (c. Cer-
vantes, 126). Preu: 3€.
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El Cicle Gaudí porta a Rubí 
‘Un monstre em ve a veure’

CINEMAEXPOSICIÓ

GEGANTS

La darrera pel·lícula del 
català Juan Antonio Bayo-
na, ‘Un monstre em ve a 
veure’, es projectarà el 18 
de maig a les 21 hores a La 
Sala, dins del Cicle Gaudí. 

Es tracta d’un fi lm en 
què el protagonista és el 
jove Lewis MacDougall, 
que intentarà superar les 

seves pors i les seves fòbies 
amb l’ajuda d’un monstre. 
La cinta, que refl ecteix una 
tragèdia familiar, va acon-
seguir 9 premis Goya. 

La pel·lícula ‘Un mons-
tre em ve a veure’ es pro-
jectarà doblada al català i 
l’entrada � ndrà un cost de 
3 euros. / DdR

La Sala acollirà la projecció de la darrera pel·lícula de Bayona.

‘Blue velvet’, un clàssic d’intriga 
a la pantalla de La Sala
La Sala acull 
aquest diven-
dres a les 21 
hores la projec-
ció d’una de les 
pel·lícules d’in-
triga i misteri 
més clàssiques 
de Hollywood: 
‘Blue velvet ’ 
(Vellut blau). 

E s  t ra c t a 
d’un fi lm de Da-
vid Lynch, estrenat el 1986, 
amb Kyle MacLachlan i 
Isabella Rossellini com a 
principals protagonistes. 
El llargmetratge, que va 
obtenir un èxit enorme en 
la seva estrena, situa l’acció 
en una zona de Carolina del 
Nord, als Estats Units, i pre-
tén refl ec� r el cantó més 
fosc que s’amaga darrere 

Kyle MacLachlan i Isabella Rossellini prota-
gonitzen el fi lm.

de les coses belles. 
Lynch també és autor 

d’una de les sèries d’intriga 
de culte: ‘Twin Peaks’, on 
també compta amb la inter-
pretació de MacLachlan. 

El fi lm es projectarà en 
versió original sub� tulada 
al castellà i el preu de les 
entrades per veure la pel-
lícula és de 3 euros. / DdR

Els diversos museus de la ciutat 
s’afegeixen al Dia dels museus
REDACCIÓ

El Museu Municipal Cas-
tell, el Museu Vallhonrat i 
el Museu de Rubí –ubicat 
provisionalment a l’audito-
ri Vallhonrat– se sumen a 
la commemoració del Dia 
internacional dels museus, 
previst pel pròxim 18 de 
maig. L’objectiu d’aquesta 
efemèride és apropar als ciu-
tadans aquest � pus d’equi-
paments i enguany el lema 
que s’ha triat és ‘Museus i 
històries punyents: Dir allò 
que no es pot explicar als 
museus’. 

En el cas del Museu 
Municipal Castell farà una 
jornada de portes obertes 
i exposarà al vestíbul des 
del 18 fi ns al 21 de maig un 
húmer de mastodont desco-
bert a la zona coneguda com 
a Llac dels fòssils de Rubí i 
un fòssil de Dactylioceras, 

Fòssil de Dactylioceras, cedit pel Museu Vallhonrat, que es podrà 
veure al Museu Municipal Castell. / Cedida

El Roc, la Paula, el Galderic 
i la Laia, gegants de Rubí, 
acompanyats pels membres 
de la colla de Geganters de 
Rubí, han donat aquest cap 
de setmana el tret de sor� -
da a la nova temporada, una 
campanya que ha arrencat 
amb força amb la partici-
pació al Badagegants 2017, 
és a dir, a la XXXIV Trobada 
Gegantera de Badalona, 
organitzada en el marc de 
les Festes de Maig. 

Les ac� vitats del Bada-

pertanyent a l’era Mesozoica 
secundària, cedit pel Museu 
Vallhonrat. 

D’altra banda, el Museu 
Vallhonrat també farà una 
activitat coincidint amb el 
Dia internacional dels mu-
seus. A par� r de les 20.30 
hores està previst un concert 
del grup rubinenc Mandala. 
L’actuació musical � ndrà lloc 
al pati del museu, al qual 

es pot accedir per la plaça 
Montserrat Roig. 

Per la seva banda, l’ex-
posició del Museu de Rubí, 
impulsada pel Grup de Col-
laboradors del Museu de 
Rubí-Centre d’Estudis Rubi-
nencs, també té previstes 
diverses ac� vitats. La mos-
tra està ubicada de forma 
permanent a la Sala 2 de 
l’Auditori Vallhonrat i es pot 

accedir tant des del carrer 
Sant Pere com des de la 
plaça Montserrat Roig. 

L’entitat rubinenca ha 
programat visites guiades 
cada mitja hora entre les 18 
i les 21 hores. En aquesta 
mostra, es podrà trobar un 
model digital en tres dimen-
sions de l’ara paleocris� ana 
de Sant Feliuet, considerada 
la peça arqueològica del 
seu gènere més important 
del món. 

Aquest model digital ser-
virà per poder fer una còpia 
de l’ara, que forma part de 
l’exposició del Museu de 
Rubí, per tal de lliurar-la a 
Sant Quirze, ja que el lloc 
on va ser trobada la peça 
pertany al municipi veí.  L’ara 
està en mans del Museu de 
Rubí, que la va traslladar per 
conservar-la, ja que l’ermita 
de Sant Feliuet depèn de la 
parròquia de Sant Pere.

Els Gegants de Rubí arrenquen amb força 
la temporada par� cipant al Badagegants 

gegants 2017, que enguany 
celebra el 20è aniversari, 
van arrencar dissabte a la 
tarda amb la Plantada de 
Gegants i capgrossos par� -
cipants a la plaça de la Vila. 
Entre les colles par� cipants 
n’hi havia de diferents punts 
del país: els gegants de la 
Seu d’Urgell, els gegants de 
Santa Coloma de Gramenet, 
els gegants d’El Prat de 
Llobregat, els gegants de 
Sant Feliu de Llobregat,  els 
Gegants de Matadepera i els 

Gegants de Rubí, a més de 
les colles amfi triones. 

La propera sor� da dels 
Gegants de Rubí serà aquest 

dissabte en la celebració del 
10è aniversari de la Lola, la 
geganta del barri del Pinar.  
/ DdR

Els geganters de Rubí, a Badalona. / Cedida
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teatre

Sense perdre 
l’humor, Plana 
presenta una obra 
tràgica sobre la 
immigració

reDaCCió

La incombustible pallassa 
per adults Pepa Plana arriba 
al teatre municipal La Sala 
amb una obra divertida, 
però que encongeix el cor. A 
‘Paradís pintat’, Plana, sota 
la direcció de Ferruccio Cai-
nero, interpreta un àngel de 
la guarda que viu diverses 
aventures amb la convicció 
d’ajudar aquelles persones 
que ho necessitin. 

Es tracta d’un muntatge 
teatral que no deixa de 
banda l’humor, però amb 
una càrrega tràgica: la d’un 
món on milers de persones 
perden la vida buscant una 
oportunitat per tenir una 
vida millor. La crisi dels 
refugiats és present en tot 
l’espectacle, que s’erigeix 
com un homenatge en el 
qual la pallassa obre portes 
i finestres per a l’esperança, 
interpel·lant directament 
a l’espectador sobre allò 
que està succeint en el 
present.

La producció teatral, 
que es va representar a la 
Sala Muntaner de Barcelo-
na, va recollir l’entusiasme 
unànime de la crítica i del 
públic.

‘Paradís pintat’ es repre-

sentarà a La Sala el dissabte 
a les 21 hores i el preu de 
les entrades és de 10 euros i 
de 7,50 per als majors de 65 
anys, pensionistes, jubilats i 
persones amb carnet de la 
Biblioteca. 

Pepa Plana, durant l’espectacle ‘Paradís pintat’. / Cedida

breus

la pallassa Pepa Plana homenatja 
els refugiats a ‘Paradís pintat’

espectacle musical 

‘El meu primer festival’ torna al Celler 
amb l’actuació del grup Mainasons
reDaCCió

La plaça del Celler acolli-
rà aquest dissabte 13 de 
maig la tercera edició de 
la proposta ‘El meu primer 
festival’, una activitat que 
vol apropar als més petits 
diferents disciplines artís-
tiques. L’activitat, d’accés 
gratuït, tindrà lloc entre les 
17.30 i les 20.30 hores.

‘El meu primer festival’ 
arrencarà amb un taller 
de percussió de tambors 
a càrrec de Percumusic 
que servirà per treballar 
en família aspectes com la 
comunicació, la capacitat 
d’escoltar, la concentra-
ció i la interrelació, entre 
altres. 

A les 19 hores, arribarà 
el plat fort de la jornada 
amb l’actuació de Maina-
sons, un grup format per la 
Nia, la Mel i el Ton, que rein-
terpreta les cançons infan-
tils tradicionals amb un nou 
format fresc i engrescador 
que fa servir ritmes propis 

del jazz, el soul o el funk. Els 
assistents tindran a la seva 
disposició un ‘foodtruck’ 
amb menjar i beguda.

Propostes familiars
Aquesta temporada, el Ce-
ller ofereix altres propostes 
pensades especialment per 
al públic infantil, com ara el 
cicle ‘Obert per a famílies’ 

a càrrec de l’entitat Experi-
mentem amb l’Art. 

Dins la programació, 
estan previstes tres noves 
sessions fins al mes de 
juliol: ‘Laberints’ és la pro-
posta per al 20 de maig, 
en el marc de la qual es 
podran construir i resseguir 
diferents laberints. El 17 de 
juny, en canvi, els assistents 

podran dissenyar tota una 
ciutat amb capses de cartró 
dins l’activitat ‘Ciutat imagi-
nada’. El cicle es tancarà el 
22 de juliol amb ‘Rastres i 
recorreguts’, una nova pro-
posta al voltant de l’espai i 
el moviment.

Els infants han d’anar a 
les activitats acompanyats 
d’una persona adulta.

Mainasons reinterpreta els grans clàssics infantils. / Cedida

Quatre alumnes de la torre de la 
llebre, premiats en el Concurs 
BBVa de Dibuix escolar
reDaCCió

Georgina Rivera, Carla 
Gonzalvo, Júlia Rodríguez 
i Lluc Turró, alumnes de 
l’escola Torre de la Llebre, 
han estat guardonats en 
la 36a edició del Concurs 
de Dibuix Escolar 2017, 
convocat per la Fundació 
Antigues Caixes Catalanes 
i BBVA CX en col·laboració 
amb la Fundació Antiga 
Caixa Terrassa. 

Els escolars s’han ha-
gut d’inspirar en sis contes 
per créixer sobre el món 
de les emocions i convi-
den a reflexionar sobre 
l’amistat, el respecte i la 
convivència. Els relats són 
obres de Júlia Prunés, 
escriptora especialitzada 
en educació emocional. 
Els treballs premiats han 
servit per il·lustrar aquest 
nou llibre de contes de 

Foto de família dels guardonats, durant l’acte de lliurament de pre-
mis que va tenir lloc dissabte al Centre Cultural terrassa. / Cedida

Maite Núñez presenta ‘todo lo 
que ya no íbamos a necesitar’ 
a la universitat autònoma

la col·lecció ‘Concurs de 
dibuix escolar’. 

En aquesta edició, han 
participat 136 escoles de 
tot Catalunya. Dels di-
buixos presentats, 1.632 
van passar a la fase final 
del concurs i han estat 
valorats per un jurat es-
pecialitzat. 

En total, s’han concedit 
46 premis. Els guanya-
dors han rebut un diplo-
ma acreditatiu, un lot de 
pintura i dibuix i el llibre 
il·lustrat del concurs amb 
els dibuixos premiats. 

A més, les escoles 
guanyadores també han 
obtingut un premi en fun-
ció dels reconeixements 
obtinguts. Així, per haver 
aconseguit 4 alumnes pre-
miats, l’escola Torre de la 
Llebre ha rebut 600 euros 
per comprar material d’ús 
escolar. 

L’escriptora Maite Núñez 
presentarà el 16 de maig el 
seu nou llibre ‘Todo lo que 
ya no íbamos a necesitar’ 
a la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). La 
presentació tindrà lloc a la 
llibreria Abacus de la plaça 
Cívica a les 14 hores i comp-
tarà amb la participació de 
la periodista i escriptora M. 
Dolores García Pastor. 

‘Todo lo que ya no íba-
mos a necesitar’ consta de 
dotze relats en els quals 
l’autora retrata les his-
tòries, les angoixes i les 
preocupacions de gent 
corrent, així com les seves 
absències. Les dotze histò-
ries apropen el lector a un 
univers quotidià, que es 

veu sobrevingut davant un 
imprevist i, en elles, el rol 
de mare juga un paper molt 
important. Núñez parla de 
les relacions entre mares i 
fills i dels seus clarobscurs. 
Així doncs, entre altres 
històries, trobem la de la 
mare que ha perdut un fill, 
la de l’absència d’una mare 
morta o la d’un fill que es 
resisteix a portar a la seva 
mare a una residència de 
gent gran.

Maite Núñez és llicenci-
ada en Història Moderna i 
Contemporània per la UAB 
i ha cursat la llicenciatura 
de Documentació a la UOC. 
A més, també va realitzar 
un doctorat de Periodisme 
a l’Autònoma. / DdR



Dins del cicle de Vermuts 
musicals al Celler, aquest 
diumenge a les 12.30 
hores actuarà Monique 
Makon & The Soul Titoo’s. 
Makon estarà acompanya-
da pel saxo Lauren Michel, 
la trombó Aina Calabuig, el 
guitarrista Jaume Estalella, 
el pianista Álex Serrano, el 
baixista Juan García i el bateria Dani Arias. La cantant oferirà el 
seu repertori amb ritmes soul, jazz R&B, blues i rock. / DdR
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INFANTIL

Humor, imaginació i molta emoció a ‘Menuda 
Comèdia!’, l’espectacle que arriba a La Sala

Anita i Paco descobriran la màgia del teatre La Comèdia aquest 
diumenge a La Sala. / Cedida

TEATRE

El grup escènic del Casal Popular posa 
en escena el musical ‘Germans de Sang’ 
REDACCIÓ

El grup escènic del Casal Po-
pular de Rubí representarà 
aquest cap de setmana el 
musical ‘Germans de Sang’ 
de Willy Russell. La formació 
acostuma a posar en escena 
una obra cada any, a banda 
dels tradicionals ‘Pastorets’ 
del Nadal. Aquest any ha 
apostat per un musical i el 
muntatge teatral comptarà 
amb música i veus en di-
recte.

No és la primera vegada 
que el grup escènic del Casal 
Popular s’atreveix amb un 
musical, ja que l’any 2004 
va presentar ‘Manca d’ins-
piració’ i el 2010 va posar en 
escena ‘T’esti mo, ets perfec-
te... ja et canviaré’.

‘Germans de sang’ és una 
obra que es va estrenar l’any 
1983 al West End de Londres 
i hi va estar en cartell durant 
24 anys. L’argument es basa 
en la vida de dos germans 
bessons que són separats 
en néixer. A través de les 
seves vides, entenem que 
les circumstàncies que ens 
envolten influeixen decisi-

vament en qui som i què 
arribem a fer.

El musical s’ha repre-
sentat en molts països d’ar-
reu del món. A Catalunya, 
se n’han fet tres versions. 
La més coneguda va ser la 
de l’any 1994, dirigida per 
Ricard Reguant i amb intèr-
prets com Àngels Gonyalons 
o Joan Crosas.

Sota la direcció de Jaume 
Feliu, la direcció musical de 

Lluïsa Beltran i la direcció 
coreogràfi ca de Marta Feliu, 
l’obra, que forma part de la 
XXVII temporada de teatre 
i dansa amateur, es podrà 
veure aquest dissabte a les 
21 hores i aquest diumenge 
a les 18 hores. La música, 
en directe, anirà a càrrec 
d’Albert Marcos (saxo), qui 
també farà de narrador, i la 
mateixa Lluïsa Beltran (piano 
i teclats).

El reparti ment està for-
mat per Cristi na Checa, Da-
vid Checa, Jordi Pujades, 
Laia Borràs, Marta Feliu, 
Lluís Simó, Roger Galobart, 
Meritxell Aulet, Roger Pérez, 
Meritxell Torné, Raquel Turu 
i Clara Feliu. La posada en 
escena també compta amb 
la parti cipació de Bernat Fe-
liu i Marc Tasias (tramoies), 
Xavi Mas i Jaume Bonell (il-
luminació).

El grup està acabant d’assajar la posada en escena. / Cedida

REDACCIÓ

La companyia Jordi del Rio 
presentarà aquest diumen-
ge 14 de maig al teatre 
municipal La Sala el seu 
tercer muntatge per a tots 
els públics, ‘Menuda Co-
mèdia!’. 

Es tracta d’un especta-

cle que segueix les línies 
mestres dels anteriors: està 
pensat per a tots els públics 
i l’humor, la imaginació, les 
emocions i el joc amb el 
públic són ingredients que 
no falten a la creació.

‘Menuda Comèdia!’ és 
la història d’una ciutat i 
d’un teatre, al qual els seus 

habitants anomenen teatre 
La Comèdia. Aquest és un 
teatre molt especial perquè 
a dins hi viuen amagats uns 
éssers màgics, uns follets 
que s’encarreguen de fer de 
l’espai un lloc màgic on tot 
és possible. Un dia, l’Ajun-
tament decideix enderrocar 
La Comèdia per fer un gran 
centre comercial. L’alcalde 
encarrega a Anita i Paco, dos 
simpàtics treballadors de 
la brigada, buidar el teatre 
abans de ser enderrocat. 
Aquests, quan entren a 
l’escenari, descobreixen la 
màgia de l’espai i creen un 
inesperat món imaginari ple 
de joc, fantasia i molt d’hu-
mor. Acabaran enderrocant 
el teatre La Comèdia?

L’espectacle, que com-
bina tècniques teatrals di-
verses com el text, el gest, 
el clown, la manipulació 
d’objectes, el joc coreogràfi c 
i una cuidada banda sonora, 
està pensat per fer gaudir a 

un públic heterogeni com 
el familiar. 

La representació serà 
a les 12 hores i el preu de 
l’entrada és de 5 euros i de 
4 per als socis de La Xarxa, 
entitat que programa els 
espectacles familiars de La 
Sala. 

Dues rubinenques 
porten ‘Darrere la porta’ 
a la sala Porta 4

Pilar i Aurora Cayero són les autores i protagonistes d’aquesta 
obra. / Cedida

Les rubinenques Pilar i Au-
rora Cayero, protagonistes 
i autores de l’obra de teatre 
‘Darrere la porta’ estan 
actualment representant el 
muntatge escènic a l’escola 
i sala Porta 4 de Barcelona, 
situada a la plaça de la 
Virreina. 

L’obra, estrenada el 
2012 a La Sala, està basada 
en la realitat d’un centre de 
justí cia juvenil i s’emmarca 
dins del gènere del teatre 
social. 

‘Darrere la porta’, a càr-
rec de la companyia Lasca 
Yero, es representa tots els 
dissabtes d’aquest mes a 
les 18 hores i el diumenge 
21 de maig a la mateixa 
hora. El preu de les entra-
des és de 12 euros i de 10 
amb reserva. 

L’actriu Aurora Cayero 
va rebre, gràcies a aquest 
muntatge, el premi especial 
del jurat i el premi a la mi-
llor actriu en la 20a Mostra 
de Teatre del Raval. / DdR

MÚSICA
Actuació musical amb Monique 
Makon & The Soul Titoo’s

Monique Makon. / Cedida
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Els Amics dels Automòbils 
Antics de Rubí han inaugu-
rat la mostra ‘De 2 i 4 temps’ 
al Celler. Es tracta d’una 
exposició en la qual l’entitat 
ha aconseguit reunir una 
cinquantena de motos clàs-
siques i antigues. 

Algunes de les motos ex-
posades són veritables joies 
de dues rodes. La més anti-
ga data del 1902, una Alcyon 
propietat d’un terrassenc, 
amic de l’entitat rubinenca. 
També hi ha una Norton 
del 1934, també propietat 
d’aquest terrassenc, una 
Peugeot Paris del 1930 i una 
Magnat Debon del 1933. 

La resta de vehicles ex-
posats van des dels anys 50 
fins a finals dels 70 i la ma-
joria són propietat de socis 
dels Amics dels Automòbils 
Antics de Rubí. 

Josep Mercader, mem-
bre de l’entitat, explica que 
hi ha molts models i que gran 
part de les motos exposades 
són molt emblemàtics. Es 
poden trobar vehicles de les 

fotografia

les imatges en 3D de la mostra 
‘Rapa Nui’ omplen l’Antiga Estació

L’Antiga Estació acull fins 
al 3 de juny una mostra de 
fotografies en tres dimen-
sions del fotògraf rubinenc 
Joan Díez sota el nom de 
‘Rapa Nui’. Es tracta d’una 
selecció de 24 imatges amb 
la tècnica estereoscòpia 
(sistema 3D), que apro-
pa l’espectador a l’Illa de 
Pasqua.

Díez va realitzar les foto-
grafies durant un viatge per 
Sud-amèrica de 10 mesos, 

durant el qual va visitar 
l’Illa de Pasqua, també co-
neguda com a Rapa Nui. Es 
tracta d’una illa aïllada de 
la Polinèsia, situada 3.515 
km a l’oest de Xile, al qual 
pertany administrativa-
ment, famosa per la gran 
quantitat d’escultures de 
pedra, anomenades moais, 
que es troben a la costa. 
L’espectacularitat de les 
tres dimensions permet al 
visitant de la mostra, al qual 

se li facilita unes ulleres 3D, 
gaudir dels paisatges com si 
estigués a l’illa.

El fotògraf ja va fer un 
avançament d’aquesta ex-
posició el passat mes de 
gener a La Claraboia, on 
va exposar cinc d’aquestes 
imatges al públic. L’horari 
de visita de l’exposició és 
de dilluns a divendres de 
10 a 13.30 hores i de 16.45 
a 20.15 hores i dissabtes de 
10 a 13.30 hores. / DdR

Una cinquantena de motocicletes 
clàssiques i antigues omplen el Celler

marques Montesa, Ducati, 
Osas, Guzzi, Rieju, Vespa, 
Maf, Derbi i Nsu Max.

Mercader assenyala que, 
a més d’oferir als rubinencs 
la possibilitat de gaudir de 
l’exposició de motos clàs-
siques i antigues, la mostra 
també permet donar visi-

bilitat als vehicles de dues 
rodes d’un bon nombre de 
socis de l’entitat, ja que són 

El Celler acull una impressionant exposició sobre motocicletes antigues. / Cedida

més habituals les activitats i 
exposicions d’automòbils. 

La mostra es podrà vi-
sitar al Celler fins al 4 de 
juny. L’horari de visita és 
divendres de 18 a 21 hores, 
dissabtes de 12 a 14 hores i 
de 18 a 21 hores, i diumen-
ges d’11 a 14 hores. / DdR

la moto més 
antiga de la 
mostra és una 
Alcyon del 1902

Les fotografies s’han de mirar amb ulleres estereoscòpiques. / Iban Coca

art

S’amplia el 
període per 
inscriure’s al 
festival Peacock
Els organitzadors del Pe-
acock han decidit am-
pliar el termini perquè 
els artistes interessats 
s’inscriguin al Peacock, un 
festival multidisciplinari, 
emergent, transgressor i 
contemporani que se cele-
brarà a Rubí del 15 al 17 de 
setembre. Les persones 
interessades a participar-
hi tenen temps per fer-ho 
fins al 20 de maig a través 
del web del festival.

La decisió de l’orga-
nització s’ha produït des-
prés de detectar un error 
informàtic que provocava 
que algunes inscripcions 
no quedessin registra-
des. El Peacock ha enviat 
un correu electrònic de 
confirmació a aquells ar-
tistes que consten com a 
inscrits.

El festival és multidis-
ciplinari i posa l’accent en 
la moda, l’audiovisual, la 
música, la performance i 
l’exposició. / DdR

cultura popular

El Pinar celebrarà la Festa de 
la Primavera i el 10è aniversari 
de la geganta lola 

El Servei de Ciutadania i 
Drets Civils de l’Ajuntament 
de Rubí i el Pla de desen-
volupament comunitari 
d’El Pinar han programat 
aquest dissabte una nova 
edició de la Festa de la Pri-
mavera, que servirà també 
per celebrar el 10è aniver-
sari de la geganta Lola.

Les activitats comença-
ran a les 17.30 hores amb 
la plantada de gegants a la 
pista esportiva d’El Pinar. 
Un grup d’animació donarà 
la benvinguda a les dife-
rents colles que formaran 
part de la festa i que sorti-
ran en cercavila pel barri a 
les 18 hores. 

Enguany, hi participaran 
l’Escola de Sardanes Flor 
de Neu, la Colla Gegantera 
del Teresa Altet, l’escola 
Ca n’Alzamora i l’Esbart 
Dansaire de Rubí. Tots els 
grups oferiran una ballada 
conjunta acompanyada de 
l’actuació de la Colla de 
Castellers de Rubí. La festa 
acabarà cap a les 19.20 ho-
res amb un piscolabis obert 
a tothom.

La Festa de la Primavera 
ja és una tradició d’El Pinar 
que, a través del treball 
en xarxa de les diferents 
entitats del barri, fomenta 
la cohesió social dels veïns 
i facilita la integració de les 
persones nouvingudes. La 

proposta també pretén 
atraure persones d’altres 
punts de Rubí i donar-los a 
conèixer les accions que es 
desenvolupen en aquesta 
zona de la ciutat, així com 
enfortir el sentiment de 
pertinença de les persones 
que ja viuen al barri.

La geganta Lola compleix 
10 anys
La Festa de la Primavera 
servirà també per comme-
morar el 10è aniversari de 
la geganta Lola, que es va 
crear el 2007 com a símbol 
del treball comunitari del 
barri. 

Es tracta de la figura 
d’una dona amb una male-
ta de fusta i un farcell que 
es va definir a través dels 
mateixos veïns del barri 
com a homenatge a l’origen 
d’El Pinar: l’arribada de per-
sones nouvingudes durant 
els anys 60. La creació de la 
geganta va permetre unir el 
barri al voltant del projecte 
amb  visites a tallers de fa-
bricació de gegants, xerra-
des sobre el món geganter, 
l’organització d’un grup de 
cosidores per fer la roba, un 
taller de construcció de la 
geganta, un taller de gralla 
i caixa, la diada de bateig 
i, finalment, la constitució 
oficial de la Colla Gegantera 
d’El Pinar. / DdR

entitat

Missa i actuacions musicals 
per celebrar la Cruz de Mayo
La Casa de Andalucía de 
Rubí té previst celebrar el 
pròxim diumenge a la ram-
bla del Ferrocarril la Cruz 
de Mayo, una festivitat que 
commemora la crucificació 
i la resurrecció de Jesús de 
Natzaret.

La festa arrencarà a les 

11 hores amb una missa 
rociera i continuarà fins a 
les 18 hores amb l’actua-
ció de diversos grups. Està 
prevista l’actuació de cors 
‘rocieros’, cantants del món 
de la cobla, grups de rumba, 
‘cantaores’, grups de ball i 
grups de zumba. / DdR

Imatge de la geganta Lola durant la Festa de la Primavera del 
2011. / Lídia Larrossa (Arxiu)



La Unió Espor-
tiva ja és equip 
de Segona Ca-
talana després 
de caure der-
rotat contra 
la Rapitenca a 
Can Rosés per 
2-3. El conjunt 
entrenat per 
Richard Gimé-
nez no ha po-
gut assolir la 
permanència 
després d’una temporada 
molt dura en la qual només 
ha guanyat 4 partits i ha su-
mat 20 punts en 29 partits, a 
falta de tres jornades pel final 
de la lliga.

El partit de la darrera 
jornada va ser molt intens, ja 
que la Rapitenca també està 
en una situació difícil per sal-
var la categoria i encara que 
els de Rubí van lluitar fins al 
final del partit, els tres punts 
van volar del feu rubinenc. 

El partit va començar 
malament pels locals, que 
van encaixar el primer gol 
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L’olímpic Can Fatjó empata davant el 
Marianao i ja porta cinc jornades imbatut

Veterans-Sant Vicenç  5-3
Sènior B-Rubí UE  1-1 
Santana.
Juvenil-EF Ripollet  7-2 
Juanca (2), Rivas, Ruiz, Medero i 
Ros (2).
Cadet A-PB Castellbisbal  1-6 
Reinosa.
Cadet B-Can Parellada  0-3
San Cristóbal-Infantil A       1-0
Infantil B-Júnior                   0-12 
N. Terrassa-Aleví A                3-8
Almeda (2), Almendros (2), Martín, 
Romero i Cubillas (2).
Aleví B-Thau St Cugat           2-1 
Ortega i Ruiz.
Aleví C-Sant Quirze               4-1 
Muñiz (2) i Rainer (2).
Europa Esport-Aleví D  1-5 
Zurera, Martí, Plaza, Hinojo i 
Arcediano.
Can Rull-Benjamí A               8-2 
Ruiz.
PB St Cugat-Benjamí B  3-0
Benjamí C-Juan XXIII  1-5
Carrasco.
Benjamí D-F. Terrassa  0-7
Maurina-Prebenjamí B  1-3
Quiñonez i Pérez (2).

resultatsUD MARIANAO POBLET - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ     2- 2 

uD MarIanao Poblet: Sergio, David, Félix (Iván), Espi, Ro-
bert, Eitán, Dani Luis (Uri), Llobet, Álex, Sánchez, Juli i Eric.
CD OLIMPIC CAN FATJÓ: Alfonso, Pol, Marc Sánchez, Mauri, 
Nil (C. Esteban), Pablo, Peroni (Albert), Cabanas, Baby, Dani 
García i Marc Ruiz. 
Àrbitre: Molina Martínez, Marcos (Bé).
gols: 0-1 Pablo (13’); 1-1 Espi (17’); 1-2 Peroni (34); 2-2 
Juli (58’).
targetes: David, Robert i Llobet / Marc Sánchez.

José VErDE

Important empat de l’Olím-
pic amb el Marianao Poblet 
en un bon partit dels de Can 
Fatjó, que sempre van anar 
per davant en el marcador. 
Els dos equips buscaven els 
punts per a consolidar-se 
a la categoria, fet que va 
propiciar que el partit fos 
molt interessant.

La primera part va ser 
entretinguda i animada 
amb els dos equips buscant 
la victòria, tot i que de ve-
gades es notaven els nervis 
per la pressió dels punts.

L’Olímpic es va avançar 
aviat, en el minut 13 de 
joc, amb un gol de Pablo 
Borges que pujava el 0-1 al 
marcador. Poc van trigar els 
locals a igualar l’encontre, 
gràcies a un gol d’Espí, de 
remat en un córner en el 
minut 17.

En el minut 34, una 
bona jugada de Peroni va 
acabar amb l’esfèric al fons 
de la porteria de Sergio. Era 
l’1 a 2 per a l’Olímpic, un 
resultat amb el qual es va 
arribar al descans.

A la segona part, sen-
se canvis per part de cap 

equip, el Marianao tornava 
a empatar en el minut 58 
per mediació de Juli, de 
nou en un remat de cór-
ner i evidenciant que una 
assignatura pendent per 
a l’Olímpic és frustrar les 
jugades a pilota parada dels 
contraris.

Els homes de Toni Cen-
tella van tenir un parell 
d’ocasions clares per avan-
çar-se en el marcador, però 
no van saber aprofitar-les, 
especialment una de Mauri 
que sol davant el porter 
local va optar per un passi 
a Peroni.

Nil i Peroni van deixar 
el seu lloc a Carlos Esteban 
i Albert, mentre que el 
Marianao també va moure 
la banqueta i canviava Iván i 
Uri per Félix i Dani Luis.

En la recta final del par-
tit qualsevol dels dos equips 
hauria pogut aconseguir la 
victòria, però el marcador 
ja no es va moure amb el 
conseqüent repartiment 

rugbI | caMPIonat D’esPanya

Els rubinencs Eric salcedo i Joel Moraira 
es proclamen campions d’Espanya sub18 

Núria JuLià Fosas

Els jugadors de rugbi Eric 
Salcedo i Joel Moraira han 
tornat a la ciutat aquest 
dilluns amb el títol de cam-
pions d’Espanya sota el braç. 
Els dos esportistes rubinencs 
formen part de l’equip del 
Club de Rugbi Sant Cugat, 
que s’ha proclamat campió 
d’Espanya Sub18 aquest diu-
menge al camp Pepe Rojo de 
Valladolid.

L’equip, dirigit pel tècnic 

Eric salcedo i Joel Moraira, amb la copa de campions. / Cedida

David Mallén, va imposar-
se a la final per 20-15, tot 
i el handicap de jugar amb 
baixes importants com les 
dels dos 10. En un partit 
seriós i molt ben treballat, 
el conjunt de Sant Cugat 
va aconseguir desfer-se del 
Liceo Francés, sobretot amb 
una gran primera part, en la 
qual el domini va ser clar.

Prèviament, l’equip dels 
dos rubinencs van guanyar 
en un partit molt intens i 
emocionant l’equip local, El 

Salvador.
Els jugadors de David 

Mallén completen amb la 
consecució del torneig es-
tatal, i el campionat cata-
là guanyat fa dues setma-
nes, una temporada plena 
d’èxits. Un equip amb un 
alt nivell tècnic, consolidat 
i format per joves motivats 

que estan aconseguint que 
el rugbi escali posicions en 
l’àmbit estatal.

Un emotiu homenatge a 
un jugador de 12 anys, que 
va morir atropellat el dia 
abans i que formava part de 
l’equip VRAC Quesos Entre-
pinares, va tancar la jornada 
esportiva.

L’equip del Club rugbi sant Cugat, on juguen els rubinencs, s’ha 
proclamat campió d’Espanya sub18. / Cedida

de punts.
Diumenge vinent a les 

12 hores, l’Olímpic rebrà al 
seu camp al líder del grup, 
el CF Can Vidalet.

futbol | PrIMera catalana

La Unió Esportiva Rubí 
baixa a segona Catalana

La Unió Esportiva només ha guanyat quatre partits 
de lliga. / arxiu

hOqUEI LÍNIA | llIga elIt

El Femení del Cent Patins 
encarrila la lliga i està 
a un pas de fer el triplet
Després de 
l’eufòria per 
la consecu-
ció del títol 
de la Lliga 
E u r o p e a , 
e l  S è n i o r 
Femení del 
Cent Patins 
es va tornar 
a concentrar 
per disputar 
la final de la lliga elit contra 
el CPL Valladolid. 

L’anada de la final es 
va disputar aquest cap de 
setmana a la localitat de 
Castella i Lleó i va acabar 
amb victòria rubinenca per 
2-3. Davant tenien un rival 
molt complicat, de fet, les 
rubinenques van empatar 
el partit disputat contra el 
Valladolid a la Lliga Europa, 
però no es van arrugar. 

El Cent Patins, tot i que 
el resultat va ser ajustat, va 
controlar en tot moment 
el duel i els gols d’Ainhoa 
Merino, Shauny Ortega i Ana 
Sierra van valer per endur-se 

ainhoa Merino, shauny ortega i ana sierra van ser 
les golejadores contra el Valladolid. / Cedida

un bon resultat de cara a la 
tornada de la final, que es 
disputarà aquest dissabte a 
la pista Francesc Calvo. 

De proclamar-se campi-
ones de lliga, les jugadores 
del Cent Patins aconseguiren 
el triplet: la Copa del Rei, la 
Lliga Elit i la Lliga Europa, 
un fet inèdit, ja que fins ara 
la competició europea no 
existia. 

Pel que fa a l’hoquei 
base, l’Infantil s’ha procla-
mat campió de Catalunya 
en vèncer al Tucans 9-1, 
mentre que el Júnior ha 
quedat tercer en la mateixa 
competició. / HRC

després d’un error en de-
fensa. Ràpidament, però, el 
central Brunet va aconseguir 
establir l’empat. 

Abans d’arribar al des-
cans, el conjunt tarragoní va 
aconseguir el segon gol. A la 
represa, de nou Brunet va 
aconseguir marcar, fent el 
2-2, però al final del partit, 
la Rapitenca va fer el gol de 
la victòria. 

Amb aquest resultat es 
confirma el descens a Segona 
Divisió del Rubí, que acumula 
dos descensos consecutius 
en dues temporades. / DdR
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BTT | VOLTA A RUBÍ

La primera edició de La Volta 
BTT ofereix quatre iti neraris
MARTA CABRERA

El Centre Excursionista 
de Rubí (CER), amb la col-
laboració del Club Natació 
Rubí, del Club Ciclista Rubí i 
de l’Ajuntament, ha preparat 
la primera edició de La Volta 
BTT a Rubí, una acti vitat que 
consisteix en una pedalada 
popular per camins de mun-
tanya al voltant de la ciutat. 
“Després de 10 anys orga-
nitzant la travessa en BTT 
Rubí-Montserrat, ara volem 
innovar i fer noves acti vitats 
que convidin a la pràctica 
esporti va a la ciutat”, ha ex-
plicat Jordi Puig, del CER.

Gràcies a la feina feta per 
la Xarxa d’Iti neraris de Rubí, 
s’han pogut recuperar molts 
camins que ara apareixen en 
el traçat de La Volta. Es tracta 
d’un recorregut perimetral, 
fonamentalment per camins 
i corriols, tot i que no s’ha 
pogut evitar algun peti t tram 
per asfalt.

Per tal que La Volta BTT 
sigui assequible per tot-
hom, els organitzadors han 

dissenyat quatre itineraris 
diferents en funció de la 
difi cultat de la ruta.

El primer, de color verd, 
té una distància de 10 km i un 
desnivell positi u de 200 m. El 
segon és de color blau i té 20 
km de recorregut amb 450 m 
de desnivell positi u. El recor-
regut vermell consta de 36 
km i un desnivell positi u de 
880 m; mentre que el negre 
és de 47 km amb un desnivell 
positi u de 1.100 m.

“Es tracta d’una pedala-
da no competi ti va, perquè  
tothom la pugui gaudir, de 
caràcter popular”, afirma 
Albert Isús, del CER.

La Volta BTT a Rubí se 
celebrarà l’11 de juny a par-
ti r de les 8 hores i les ins-
cripcions són limitades a 
200 parti cipants. Durant els 
darrers dies, el CER ja ha 
rebut més d’un centenar 
d’inscripcions.

El preu per participar 
és de 15 euros i de 10 per 
als socis del CER i del Club 
Ciclista Rubí i inclou l’asse-
gurança, els avituallaments, 
un entrepà de boti farra i un 
obsequi. Es poden formalit-
zar les inscripcions a través 
del web www.rubicer.cat. 
L’edat mínima per parti cipar 
és de 14 anys.

BTT | TITAN DESERT

El Bultzaki acaba la Titan 
Desert en sisena posició

L’equip Bultzaki, format per 
dos rubinencs i un santcuga-
tenc, ha aconseguit acabar 
la Titan Desert 2017, una de 
les competi cions de BTT més 
dures del món, en sisena 
posició per equips. 

La competició, que es 
va disputar a fi nals d’abril i 
principis de maig, consisti a 
en recórrer 612 km pel de-
sert d’El Marroc en 6 etapes. 
De fet, segons assenyalen 
els tres parti cipants, l’edició 
del 2017 ha estat la més 
dura que s’ha fet mai per la 
gran quanti tat de sorra que 
hi va haver al recorregut du-
rant els tres primers dies, un 

fet que va complicar molt la 
vida als ciclistes, que també 
es van haver d’enfrontar a 
la difi cultat en la navegació 
en GPS i a la forta calor. En la 
resta de les etapes, si bé van 
ser dures pel terreny pedre-
gós, van ser més accessibles 
pels parti cipants. 

En la classifi cació indi-
vidual, Luciano Valderas 
va aconseguir acabar en el 
rànquing 38 de la general, 
lluitant amb els homes més 
forts de la cursa. Ricard Es-
panyol i David Borrella, van 
aconseguir acabar la compe-
ti ció en la posició 118 i 119 
respecti vament. / DdR

Els tres membres del Bultzaki, després de completar la Titan Desert 
2017. / Cedida

ATLETISME | COMPETICIÓ

TAEKWONDO | OBERT

Dotze medalles pels esporti stes del 
Balmes Rubí en el II Obert de Bellvei 
Catorze esporti stes del Club Balmes Rubí 
van parti cipar dissabte en el II Obert de 
Bellvei de taekwondo, obtenint un total de 
dotze medalles. La competi ció va aplegar 
430 esporti stes d’entre 7 i 14 anys en cate-
gories infanti l, precadet i cadet. 

Les medalles d’or obti ngudes pel Balmes 
van ser per Thais Martí nez, Paola Alemany i 
Dídac Urbano, mentre que Mario Rejón, Pol 
Urbano, Aleix Durán, Blanca Sinobas, Irina 
Sinobas, Unai Flores i Aaron Muñoz van 
aconseguir la planta. Els bronzes van ser per 
Marta Moreno i Valenti na del Pino. També 

van parti cipar en la competi ció Ricardo Po-
yatos i Pol Hormigo. / Balmes Rubí 

Parti cipants del Balmes a l’Obert. / Cedida

La UAR queda setena a la 
fi nal de la Lliga catalana

La Unió Atlèti ca Rubí (UAR) 
va disputar el passat cap de 
setmana la fi nal de la Lliga 
Catalana, la competi ció ca-
talana més important de 
clubs. La UAR es va classifi -
car en setena posició en una 
jornada molt disputada, en 
la qual els resultats van ser 
molt ajustats. 

Cal destacar que alguns 
dels atletes rubinencs par-
ticipants ho van fer per 
ajudar el club, competint 
en disciplines en la qual són 

especialistes. 
Entre els participants, 

va ser destacada l’actuació 
del David Jiménez, primer 
en salt de llargada amb 
una marca de 6,61 m que 
li permetrà parti cipar en el 
Campionat d’Espanya juve-
nil. Éric Pérez va ser segon 
en 110 m tanques amb una 
marca de 15’30’’, el que tam-
bé li suposa la mínima per 
parti cipar en el campionat 
d’Espanya, en aquest cas en 
la categoria júnior. / UAR

Ferran Merino, tercer al Campionat 
d’Espanya de Federacions
Castelló va acollir el passat 
cap de setmana el Campi-
onat d’Espanya de Fede-
racions Autonòmiques de 
Proves Combinades, en el 
qual va parti cipar el rubi-
nenc Ferran Merino.

Merino va ser tercer 
amb una puntuació de 5.533 
punts, la seva millor marca 
personal. Va fer els 100 m 
llisos en 11’59; els 110 m 
tanques en 16’00; els 400 m 
en 51’79 i els 1.500 m llisos 
en 4’38’’06. Va saltar 6.69 
m en llargada; i 1,74 m en 

alçada. En perxa va fer tres 
nuls, en llançament de pes, 
10.92 m; 24.77 m en disc; i 
38,28 m en javelina. Fora de 
concurs va parti cipar Adrià 
Navajón, amb una marca de 
5.810 punts. / UAR

Francisco Aragón, campió 
d’Europa de Curses de Muntanya
L’atleta rubinenc Francisco 
Aragón va parti cipar en el VI 
Campionat d’Europa de Curses 
de Muntanya de Veterans, en 
la categoria M-60, amb la se-
lecció espanyola. El rubinenc 
va quedar campió d’Europa 
amb un temps d’1h 02’ 24” 
i un temps per km de 4’39. 
Merino, de la Unió Atlètica 
Rubí, està molt sati sfet pel resultat, especialment perquè 
reconeix que la prova ha estat un repte molt dur. / UAR

David Jiménez es va classifi car pel campionat estatal. / Cedida

Merino va ser el millor en 
M-60. / Cedida

Merino, al podi. / Cedida

Organitzadors de La Volta BTT a Rubí. / M.C.
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RESULTATS 

WATERPOLO | COPA FEDERACIÓ

Victòries dels dos equips sènior del 
Natació Rubí en la Copa Federació

Els dos equips absoluts 
del  C lub Natació Rubí 
(CNR), el masculí i el fe-
mení, van arrencar la seva 
participació en la Copa 
Federació amb dues clares 
victòries. 

El masculí es va impo-
sar de manera contundent 
al CN Granollers per un 
clar 15-5. Els jugadors de 
Toni Aguilar no van tenir 

CN Barcelona - Cadet Masculí 12-6
Infan� l Mixt - CN Molins de Rei 9-2
Infan� l Femení - CN Mataró 10-6
CN Montjuic - Aleví A 3-1
CN Poble Nou - Aleví B 4-2
CN Barcelona - Benjamí A 4-0

problemes i van deixar 
enrere la decepció per la 
pèrdua de la categoria, 
mostrant durant el partit 
una molt bona actitud. 

Per la seva part,  el 
conjunt femení, dirigit pel 
David Martín, tampoc va 
tenir dificultats per im-
posar-se de manera clara 
a l’AE Santa Eulàlia per un 
contundent 14-3. / CNR

L’equip femení va guanyar l’AE Santa Eulàlia per 14-3. / Cedida

L’equip de prebenjamins, 
benjamins i alevins del Club 
Natació Rubí (CNR) va par-
� cipar dissabte passat en el 
III Trofeu Mercat del Trasto 
organitzat pel Club Nata-
ció Torelló. Els nedadors 
rubinencs van aconseguir 
uns grans resultats amb un 
palmarès de sis medalles 
en proves individuals. 
Així, Hèctor Ramos (2006) 

va ser or en 50 m papallona 
i 50 m esquena, mentre 
que es va penjar la plata 
en els 100 m es� ls. Ainhoa 
Roman (2004) va ser or en 
100 m braça i Óscar Van 
Doorn (2008) va aconse-
guir també l’or en 50 m 
lliures. Finalment, Axel 
Roys (2003) va penjar-se la 
medalla de bronze en 100 
m braça. / CNR

Sis medalles per al CNR en el 
Trofeu Mercat del Trasto a Torelló

TRIATLÓ | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Quatre podis rubinencs 
al Campionat de Catalunya
Notable actuació dels 
triatletes del Club Na-
tació Rubí (CNR) en 
el Campionat de Ca-
talunya de triatló per 
grups d’edat, dispu-
tat a Sitges diumenge 
passat. Els represen-
tants del club rubi-
nenc van aconseguir 
quatre medalles. 

Mònica Crisol va 
ser segona en la ca-
tegoria 35-39 anys, 
mentre que Laura Pé-
rez va fer un meritori 
tercer lloc en el grup 
de 25 a 29 anys. Cris-
� na Aguilera també va 
ser tercera en el grup 
de 40 a 44 anys. Finalment, 
Manolo González va ser 
plata en la categoria de 45 
a 49 anys. 

També hi va par� cipar 
Axel Badia i Jordi García.

Mònica Crisol va ser segona en el grup 
de 35 a 39 anys. / Cedida

ESPORT ADAPTAT | BOCCIA

La Llana acull la darrera 
jornada de la lliga catalana
El pavelló de La Llana va 
acollir diumenge la darrera 
jornada de la Lliga Catalana 
de boccia, una disciplina 
esportiva poc coneguda i 
reservada a persones amb 
paràlisi cerebral i grans dis-
capacitats � sics. 

El representant de l’Ho-
ritzó va ser Francisco Bení-
tez, que va tenir una gran ac-
tuació, guanyant dos par� ts 
i perdent-ne un. Cal tenir en 
compte que Benítez pateix 
paràlisi cerebral i greus pro-
blemes de visió. / CEH

TIR AMB ARC | LLIGA AIRE LLIURE

Bon cap de setmana pels Arquers
Set membres d’Arquers Rubí 
van par� cipar diumenge a 
les Franqueses del Vallès 
en la quarta i úl� ma � rada 
de la Lliga Catalana d’Aire 
Lliure en les modalitats 
d’Ins� n� u, Arc Recte i Nu. 
La majoria, van lluitar per 
aconseguir els primers llocs 
en la classificació general 
de la lliga. 

D’altra banda, el ma-
teix dia es va realitzar la 
quarta � rada de la Lliga de 
Bowhunter, organitzada pel 
Club Arquers de Can Cuguls. 
Hi van participar nou ar-
quers rubinencs i tots van 
aconseguir medalla. / CAR

A més, l’equip femení 
va estar a punt d’assolir la 
tercera posició i un nou podi 
per al CNR, ja que va fi na-
litzar en quarta posició a la 
prova per equips. / CNR

La boccia va omplir el pavelló de La Llana. / Cedida

Un arquer del club. / Cedida

FUTBOL SALA | PRIMERA TERRITORIAL

  
Carla Cooper - 1a Ins� n� u Benjamí
Ariadna Baena - 2a Longbow Aleví
Conchi Vergara - 2a Longbow Sèn.
José A. Baena - 2n Longbow Sènior
Oliver García - 5è Longbow Sènior
Gerardo García - 1r Longbow Vet.
Montse Muñoz - 1a Ins� n� u Sèn.
Óscar Solé - 7è Ins� n� u Sènior

RESULTATS

Cinquena victòria consecu� va 
del Maristes Rubí a la lliga
El Sènior del Maristes Rubí, 
que competeix a la lliga de 
Primera Territorial de la Fe-
deració Catalana de Futbol 
Sala, suma ja cinc victòries 
consecu� ves en el campio-
nat després de vèncer 1-3 al 
CFS Les Glòries.

El partit va començar 
molt igualat, ja que els dos 
equips es tenien molt de 
respecte. En l’acció més 
destacada del primer temps, 
una bona triangulació, Marc 
Calleja va fer el primer gol 
del par� t posant el Maristes 
per davant en el marcador.

Ja a la segona meitat, 
Les Glòries va avançar la 
seva línia de pressió, posant 
en dificultats el Maristes, 
per buscar l’empat. Quan 
faltaven onze minuts per 
acabar el par� t, els locals 
van empatar.

Amb el gol, els rubinencs 
van començar a trepitjar 
l’àrea contrària amb més 
freqüència fins que Marc 
Juan va aconseguir el seu 
trentè gol a la lliga. Quan fal-
taven cinc minuts, Les Glòri-
es es va fer un gol en pròpia 
jugant de cinc. / DdR
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