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«L’infortuni posa a prova els amics i descobreix els enemics.» (Epitecto, ﬁlòsof greg)

Poc debat i molts retrets en
el Ple de l’estat de la ciutat
>> La sessió plenària havia de servir >> El govern i part de l’oposició
per parlar dels temes de ciutat
segueixen en posicions irreconciliables
Pàg. 8

Tot a punt per l’inici de les obres
a l’institut Torrent dels Alous

Lara López

Localpres

Pàg. 3

El 14% del parc de
Los 40 Principales
L’Escola de Música
El Sènior Or del
vehicles de la ciutat
oferirà un macroconcert enceta un nou cicle de
Cent Patins ja té la
té més de 20 anys Pàg. 2 Pàg.a 25
Rubí al maig
Pàg. 19 música de cambra Pàg. 20 copa de campió

Marta Cabrera

Torna la
‘dolça’ tradició
de les mones
de Pasqua

Pàg. 5

Pàg. 22
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El 14% dels turismes que hi ha
a la ciutat tenen més de 20 anys

Els vehicles més an�cs �ndran restringida la circulació per
l’àrea metropolitana de dilluns a divendres a par�r de l’any 2019
M. CABRERA

A par�r del 2019, tots els
turismes matriculats abans
de l’1 de gener del 1997 no
podran circular de dilluns

a divendres per Barcelona
ni per una quarantena de
municipis de l’àrea metropolitana, entre els quals
es troba Rubí. La mesura,
aprovada per la Generalitat,

els quaranta ajuntaments,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació té com
a objec�u reduir un 8% la
contaminació atmosfèrica.
La restricció afectarà el

14,2% dels cotxes dels rubinencs, aquells que tenen
una matriculació anterior
al 1997, un total de 4.669
turismes. A Catalunya, s’estima que el nombre de
vehicles amb circulació restringida serà del 7%, el que
suposa uns 106.018 cotxes.
Aquest parc automobilís�c
envellit és el que les administracions pretenen eliminar i subs�tuir, ja que un sol
cotxe d’aquestes caracterís�ques contamina el mateix
que 36 vehicles nous.
Per tal de posar ordre
al parc automobilís�c, els
propietaris dels vehicles han
rebut uns distintius de la
DGT que hauran de col·locar
al parabrisa del seu cotxe i
que els classiﬁca segons els
nivells de contaminació del

vehicle. Els automòbils de
més de 20 anys no rebran
cap e�queta. De fet, a par�r
del desembre d’aquest any,
aquest 14,2% afectat ja no
podrà circular per l’àrea
metropolitana en episodis
de contaminació.
De moment, la compensació que s’ofereix als
propietaris dels vehicles
afectats per les restriccions és una targeta verda
metropolitana que donarà
dret durant 3 anys al transport públic gratuït a canvi
de desballestar el vehicle i
que no s’adquireixi un nou
automòbil. També es poden
veure beneﬁciats d’aquesta
mesura aquells que es desfacin d’un vehicle lleuger
dièsel matriculat abans del
2005.

Les restriccions puntuals començaran al desembre. / Arxiu
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Les obres de construcció del nou ins�tut
Torrent dels Alous, a punt de començar
REDACCIÓ

Les obres de la construcció de l’institut Torrent
dels Alous estan a punt de
començar. El nou centre,
llargament reivindicat, es
construirà en dues fases.
La primera �ndrà una durada prevista de 14 mesos
i culminarà amb el trasllat
dels alumnes dels mòduls
actuals al nou ediﬁci. Durant la segona fase, que
està previst que s’allargui
uns 6 mesos, es construiran les pistes espor�ves i
el gimnàs.
El nou ediﬁci, amb una
super�cie total construïda
de 4.987 m2, �ndrà forma
d’U. Les plantes primera i
segona estaran des�nades
bàsicament a les aules.
Hi haurà dues ales d’ESO
─cadascuna amb quatre
aules─ i una ala mixta on
predominarà el Batxillerat,
que també comptarà amb
aules de pe�ts grups que
u�litzaran els dos cicles.

La planta baixa es dividirà en quatre ales, cadascuna amb un programa
específic: gimnàs i vestidors; administració ─amb
despatxos per a la direcció,
el cap d’estudis, secretaria, AMPA, etc─; servei de
càtering i cafeteria, i aulari
─amb classes de Batxillerat,
aules de desdoblament,
laboratori, biblioteca i aula
de dibuix─.

Les obres, amb
un cost de 4,6
milions, s’es�ma
que estaran
ﬁnalitzades en
uns 14 mesos
7.000 m2 de super�cie
Per úl�m, la planta semisoterrani allotjarà aules
no reglades, dues aules
de música, un laboratori
i l’aula de tecnologia. Un
porxo, ubicat a la planta
baixa, connectarà l’accés
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El 19 d’abril �ndrà
lloc una reunió
informa�va per
tal de donar
a conèixer les
afectacions
al barri del 25 de Setembre.
“Els mòduls prefabricats
han estat una solució provisional, però ja tocava que
l’alumnat d’aquest centre
disposés d’un ins�tut amb
cara i ulls”, va afirmar la
màxima responsable municipal.
Està previst que en breu s’iniciïn les obres del nou ins�tut. / Localpres

principal al solar amb el
centre de l’edifici, on se
situarà estratègicament el
ves�bul d’entrada i l’administració.
El solar on s’ubicarà el
nou institut compta amb
una superfície de prop
de 7.000 m2, 1.173 dels

quals estaran destinats a
la zona de jocs. Copcisa,
SA & Vías y Construcciones
són els encarregats d’executar les obres, que compten amb un pressupost de
4.605.595,05 euros sense
comptar l’IVA.
Davant de l’anunci l’inici

imminent de les obres,
l’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, el regidor
d’Obra Pública, Juan López,
i la regidora de Serveis a
les Persones, Marta García,
van visitar els terrenys on
s’ubicarà el nou ediﬁci, a
tocar dels mòduls actuals,

Reunió informa�va
El 19 d’abril, l’Ajuntament
té previst convocar els veïns a una reunió informativa per tal d’exposar-los
algunes recomanacions i
resoldre possibles dubtes,
ja que les obres afectaran la
circulació de la zona. La trobada serà a les 18.30 hores
al local de l’Associació de
Veïns 25 de Setembre.
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La Síndica de Rubí entra a
la junta direc�va del Fòrum
de Síndics de Catalunya

Els rubinencs poden recollir
un lot amb bosses de reciclatge
a les deixalleries mòbils
REDACCIÓ

La nova junta direc�va del Fòrum. / Cedida

La Síndica de Rubí, Milagros Calleja, ha entrat
a formar part de la nova
junta direc�va del Fòrum
de Síndics i Defensors
Locals de Catalunya, encapçalada per Joan Barrera, Síndic de Greuges de
Cornellà.
La nova junta s’ha
marcat com a objec�us de
mandat la consolidació de
la tasca d’assessorament i
resposta a les necessitats
de la sindicatura, el manteniment de les sessions i
jornades de formació i les
relacions amb altres ins�tucions i organitzacions.
També pretén incrementar la comunicació de les

actuacions dels síndics i
defensors.
L’assemblea on es va
produir la renovació va tenir lloc a la sala d’actes del
centre d’Art Contemporani Can Sisteré de Santa
Coloma de Gramenet a ﬁnals de març. A la trobada,
també hi van par�cipar el
síndic i la síndica emèrits
de Rubí, Jordi Quintas i
Maria Palau.
De fet, el FòrumSD li
va fer un reconeixement
per la tasca realitzada a
Maria Palau, juntament
amb els altres síndics que
han exhaurit el seu mandat durant els úl�ms dos
anys. / DdR

La campanya ‘Recicla! Posa
colors a la ciutat!’ con�nua
amb la seva tasca informa�va sobre la sensibilització
ambiental amb la intenció
d’apropar a la ciutadania
els mitjans adequats per
fer una tria correcta dels
residus.
Durant les darreres setmanes, s’han habilitat diversos punts informatius
arreu de la ciutat i ara la
campanya arriba a les deixalleries mòbils. Des d’aquesta
setmana i ﬁns que s’esgo�n
les existències, els ciutadans
podran recollir els lots de
reciclatge, que inclouen
bosses de ràﬁa per la selecció del vidre, paper i cartró, i
envasos; cubells per separar
la matèria orgànica i saques
per recollir les pe�tes restes
vegetals. Per fer-ho, hauran
d’anar a les deixalleries mòbils de la ciutat.
En total, a Rubí hi ha 75

La campanya pretén sensibilitzar la població perquè recicli. / Arxiu

punts mòbils de recollida de
residus. En aquests espais,
els ciutadans poden portar
pe�ts electrodomès�cs, oli
de cuina, bombetes, aerosols, piles, pintures, cables
elèctrics, bateries, roba,
dissolvents, medicaments,
etc.
Amb la campanya, el
consistori vol millorar la

xifra de recollida de residus
a la ciutat, que és una de
les més baixes de tota la
comarca i molt per sota
de la mitjana catalana. A
Rubí, només el 29,58% de
la brossa acaba en els contenidors de recollida selectiva. El 70,42% restant va
directament al contenidor
de resta.

Una baralla a la
Zona Nord acaba
amb un de�ngut
i un ferit
Els Mossos d’Esquadra
van rebre aquest dilluns
passat a la nit un avís
per una baralla entre
dues persones joves que
s’estava produint a la
plaça de la Sardana, a la
Zona Nord.
Quan els agents van
arribar al lloc, es van
trobar dos homes enfrontats, un dels quals
estava ferit amb dos talls
al braç, mentre que l’altre presentava diverses
esgarrapades.
La policia catalana
va detenir un dels dos
homes implicats en la
baralla pels delictes de
lesions i amenaces amb
arma blanca.
Segons han explicat
a Diari de Rubí fonts dels
Mossos d’Esquadra, les
dues persones es coneixien prèviament i el
seu enfrontament venia
d’abans, ja que ja havien interposat diverses
denúncies anteriors l’un
contra l’altre. / DdR

Panells informa�us per facilitar
la connexió entre els busos i FGC
L’Ajuntament de Rubí ha
instal·lat quatre panells
informa�us a l’àrea on està
situada l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) i les parades de bus urbà i interurbà
de la rambleta Joan Miró i
avinguda Can Cabanyes.
Els panells pretenen
oferir una informació clara
sobre les línies d’autobús i la
seva ubicació als usuaris que
arriben a la ciutat en tren,
per facilitar l’intercanvi en el
transport públic. / DdR

Un dels panells s’ha instal·lat a la plaça de la Nova Estació. / Cedida

Conferència sobre el canvi
climà�c i les seves conseqüències
L’Associació Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha organitzat
de cara al 20 d’abril una conferència al voltant del canvi
climàtic i les seves conseqüències �siques, polí�ques
i socials.
La xerrada, que serà a
les 19 hores a la Biblioteca,
anirà a càrrec d’Olga Alcaraz, �sica, professora de la

Universitat Politècnica de
Catalunya, membre del grup
d’inves�gació ‘Sustainability,
Technology and Humanism’,
i del projecte Governament
Democrà�c Mundial.
Alcaraz donarà una visió
àmplia del canvi climà�c a
través de les bases cien�ﬁques, de la polí�ca internacional per combatre’l i del
canvi de paradigma que su-

posa intentar evitar que la
temperatura del planeta no
augmen� 2° C.
La conferència, �tulada ‘El
canvi climà�c: la humanitat a
la cruïlla’, estarà moderat per
Lluís Bogunyà, membre de la
junta direc�va de l’Associació
Amics de la UAB. L’acte és una
reedició d’una conferència
celebrada a la seu del Col·legi
de Periodistes. / DdR
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‘Vaiana’, ‘Les aventures de Ladybug’ o
‘Blaze’, les mones més venudes enguany
Lara López

Com cada any, les famílies
rubinenques segueixen
una de les tradicions més
populars de la Setmana
Santa a Catalunya: el regal
de les mones de xocolata
dels padrins als seus fillols
o, simplement, el gaudi
d’un bon pastís tradicional
en família.
A les pastisseries locals,
coincideixen que aquest
any destaca la gran diversi·
tat de temàtiques per a les
mones de xocolata. La co·
propietària de La Lyonesa,
Sònia Jorba, explica que
entre les més venudes al
seu establiment estan les
de la sèrie de cotxes 4x4
‘Blaze and the Monster
Machines’; la pel·lícula
Disney sobre una tribu a
les illes del Pacífic, ‘Vaia·
na’; la sèrie d’una heroïna
parisina ‘Les aventures de
Ladybug’; els avions de
‘Super Wings’ o ‘La Bella i
la Bèstia’. També es mante·
nen els clàssics ‘Pokémon’,
els futbolistes del Barça,
‘Pepa Pig’, la ‘Patrulla Ca·
nina’ o ‘Star Wars’.

Les figures
de xocolata
requereixen molt
temps, ja que el
seu procés de
creació és molt
artesanal
i entretingut
La majoria de mones
dels aparadors de les pas·
tisseries rubinenques es·
tan inspirades en sèries
de televisió infantils, per
davant d’altres sobre pel·
lícules d’animació. Jorba
opina que amb l’augment
dels canals de televisió “hi
ha moltes sèries infantils,
i cada nen pot triar aquell
que més li agrada”.
L’art d’elaborar les mones
Un dels trets característics
de les mones de Pasqua
és el seu minuciós i llarg
procés d’elaboració. Maria
Auxili Rufé, propietària de
la pastisseria Sant Jordi,
explica que les figures de
xocolata requereixen molt
de temps, ja que el seu

procés de creació “és molt
artesanal i entretingut”.
A la botiga, un equip de
tres persones es dedica

Els preus de les
mones de xocolata
oscil·len entre els
20 i els 100 euros
a l’elaboració d’aquests
productes, començant per
la preparació d’un catàleg
de mones a finals de gener.
D’altra banda, a la pastis·
seria Lyonesa, les figures
de xocolata es comencen
a treballar un mes i mig
abans del Dia de Pasqua.
A partir d’aquell dia, en
Ferran, pastisser del local,
es dedica exclusivament a
l’elaboració de les mones
durant la seva jornada
laboral. Primer es cre·
en les bases, després es
construeixen les figures
dels personatges, es van
engranant les peces, es fa
el muntatge i, finalment,
la decoració amb petits
detalls.
Un altre producte es·
trella de la Pasqua són les
mones de pastís, amb dues
versions: d’una banda, les
mones de fruita i mantega
farcides amb melmela·
da per dins, ingredients
que li proporcionen molta
dolçor; i, d’altra banda, la
clàssica mona de nata, tru·
fa i xocolata negra, com·
prada principalment per a
celebracions en família. El
que caracteritza totes dues
versions són les plomes de
colors i l’encapçalament
d’una figura de xocolata.
Preus per a tots els gustos
Quant als preus, les pastis·
series s’intenten adaptar a
les necessitats dels clients,
tant si volen invertir-hi una
quantitat important com si
opten per una mona senzi·
lla. A La Lyonesa, el quilo
de pastís es ven a 29 euros,
mentre que les mones de
xocolata van dels 22 euros
les més econòmiques, fins
als 60 euros les més cares.
“Intentem ajudar a fer que
l’economia sigui lleugera
per tots els padrins, i el fet
que poques persones tre·
ballin en els pastissos ens
dona marge per ajustar
els preus”, explica Jorba.

Per la seva banda, a la
pastisseria Sant Jordi, les
mones més venudes tenen
un rang de preus de 25 a
40 euros, mentre que la
mona més cara arriba als
102 euros, segons apunta
Rufé.
Quins són els dies més
forts de vendes?
Per al gremi de pastissers,
els dies amb més ven·

des depenen del tipus de
mona: les famílies són més
previsores amb la compra
de la mona de xocolata i
s’acostumen a encarregar
amb antelació, mentre que
el pastís tradicional és una
compra gairebé d’última
hora. Això sí, els dies forts
són el cap de setmana
abans de Dilluns de Pas·
qua, sobretot Dissabte i
Diumenge Sant.
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Les mones de Pasqua de sèries i pel·lícules triomfen. / Lara López

FEM REPÚBLICA

PARLEM DE
CULTURA
L A C U LT U R A A R U B Í
Dijous 20 d’abril a l’Ateneu Municipal
(Carrer de Xile, 1) a les 18.30 h

Xavier Corbera
Portaveu d’Esquerra Rubí

Silvia Bel
Actriu

Martí Pujol
President d’Òmnium Rubí

Guillem Roma
Membre de la Comissió de
Seguiment del Protocol
Festiu de la Ciutat de
Barcelona i expresident de
la Coordinadora de Colles de
Cultura de Gràcia

correu@esquerrarubi.cat

@esquerrarubi

93 697 50 41

@esquerrarubi

facebook.com/esquerrarubi

Podeu subscriure-us al butlletí d’Esquerra a: http://esquerrarubi.cat/butlleti

www.esquerrarubi.cat

c/ Pere Esmendia, 25, 1r 2a
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Mostres de condol per la
mort de Carme Chacón
La inesperada mort de
Chacón, de 46 anys, va
sorprendre i commocionar diumenge el món de
la polí�ca, en general, i el
socialisme en par�cular.
Qui va ser ministra
d’Habitatge i de Defensa
–va ser la primera dona al
capdavant de l’exèrcit espanyol–, pa�a una cardiopa�a congènita greu i va
ser localitzada diumenge
sense vida al seu domicili
de Madrid, després que
la seva família no pogués
contactar amb ella.
Les mostres de condol
s’han repe�t de companys
del seu par�t, però també
de la resta de forces polí�ques, i han estat una constant aquesta setmana.
La Federació del Vallès
Oest del PSC va emetre un
comunicat per mostrar “el
nostre condol i el nostre
dolor per la mort de la
companya i exministra socialista Carme Chacón”. Els
socialistes apuntaven que
“en aquests moments, el
nostre record és pels seus
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El PP cri�ca la renúncia de Jonatan Cobo
a intervenir en el Ple de l’estat de la ciutat
CRISTINA CARRASCO

Carme Chacón va assis�r a la
inauguració de la plaça Josep
Tarradellas al 2010. / Arxiu

familiars i amics”. Des de
la Federació, van recordar
“la seva lluita incansable
per la igualtat que ens
acompanyarà sempre,
així com els valors de l’esquerra que ella defensava
amb convenciment i tenacitat”.
En l’àmbit local, Ana
M. Mar�nez, primera secretària del PSC de Rubí
i alcaldessa de la ciutat,
va expressar a través de
les xarxes socials la seva
consternació per la mort
de Carme Chacón, com
també ho van fer altres regidors de forces polí�ques
rubinenques. / DdR

El Par�t Popular (PP) de Rubí
ha tornat a desmarcar-se de
l’actuació del seu grup municipal, format pels regidors
Jonatan Cobo i Noèlia Borque. Així ho ha manifestat
Rafa Páez, president local
de la formació, qui s’ha mostrat molt crí�c amb Jonatan
Cobo, portaveu del grup,
per renunciar a intervenir
en el Ple extraordinari sobre
l’estat de la ciutat celebrat
divendres passat.
Durant la sessió, Cobo
va cri�car les formes amb
les quals s’havia arribat a
convocar el Ple, que va qualiﬁcar de “pantomima”, i va
renunciar a debatre sobre
l’estat de la ciutat perquè
“en 5 minuts no es pot parlar
de Rubí” i perquè la convocatòria responia només “a
qües�ons polí�ques”.
Davant aquesta decisió,
Páez ha lamentat que Cobo
no intervingués en el debat.
“Pots estar d’acord o no amb
la convocatòria o amb el
format del ple, però no era

Rafa Páez, al centre, amb altres membres de l’execu�uva del PP local. / C.C.

un ple per parlar de Síria,
sinó de temes de ciutat, si en
aquest ple no tens res a dir,
en quin ple �ndràs alguna
cosa a dir?”, ha criticat el
dirigent popular.
Segons Páez, “ja no sabem si és entrega total al PSC
i a l’alcaldessa o simplement
apa�a total i desgana a l’hora
de preparar un ple en condicions i defensar els interessos dels ciutadans de Rubí i
d’aquells que ens van votar
el 2015”. De fet, considera
que l’ac�tud del portaveu és
“un frau electoral”.
El president de la forma-

ció també ha ironitzat sobre
la referència de Cobo a la
poli�tzació de la convocatòria de la sessió: “Un ple està
format per representants
de par�ts polí�cs, no és una
associació de mares i pares
d’alumnes”.
Finalment, Páez considera que el ple va ser un
“no-debat” sobre l’estat de
la ciutat, ja que si el govern
no vol debatre, no es pot fer
res. A més, aﬁrma que es va
optar per un format “totalment inadequat”, limitant
les intervencions a 5 minuts
per grup i a 2 en el torn de rè-

plica. “De l’hora i 37 minuts
que va durar el debat, 37 van
ser pel govern i una hora a
repar�r entre els set grups
de l’oposició”, ha apuntat el
dirigent popular.
Expedient als regidors
Páez també ha apuntat que
l’expedient obert contra
els regidors Cobo i Borque
avança i que la Comissió de
Drets i Garan�es del PP està
prenent declaracions a les
dues parts. Cal recordar que
el partit va denunciar els
edils perquè siguin expulsats
del par�t.

El PDeCAT cri�ca l’escassa inversió
prevista per l’estat a la comarca
El Par�t Demòcrata Europeu
Català (PDeCAT) ha cri�cat
l’escassa inversió prevista
en els pressupostos de l’estat a la comarca del Vallès
i al conjunt de Catalunya.
Segons la formació, que ja
ha presentat una esmena
a la totalitat, les inversions
previstes evidencien que
cap de les infraestructures
pendents a la comarca tenen
partides suficients per ser

enlles�des i per tant “encara
falten molts anys perquè
siguin una realitat”.
Segons el PDeCAT, el
tram Terrassa-Granollers de
la B40, conegut com el quart
cinturó, “pateix una retallada
del 62% respecte a la ja minsa dotació de l’any passat i es
queda amb una par�da de
380.000 euros pel subtram
Terrassa-Caldes de Montbui,
del tot insuﬁcient”.

Pel que fa a la connexió
de l’A2 amb l’AP7, rep una
aportació de 2,8 milions
d’euros i “tampoc estarà
acabada aquest any”.
La formació també ha
lamentat que no es destina “ni un cèntim d’euro a
equipaments culturals” a
la comarca. El PDeCAT ha
anunciat que farà esmenes
per demanar ajuts per la rehabilitació del Casino. / DdR
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ICV proposa que la plan�lla de Ràdio Rubí
pugui par�cipar en el Consell Assessor
REDACCIÓ

El grup municipal d’Inicia�va per Catalunya Verds
(ICV) ha presentat un seguit
d’al·legacions al reglament
del Servei Públic de Comunicació Audiovisual de Rubí.
Entre aquestes, els ecosocialistes proposen la par�cipació d’un membre de
la plan�lla de la ràdio en
el Consell Assessor i Consultiu i que aquest pugui
ser convocat a pe�ció d’un
nombre mínim de treballadors del servei. “Creiem
molt important, tractant-se
d’un servei singular com el
de la comunicació pública
no institucional, que la
direcció del servei i la plan�lla es�guin diferenciades,
perquè inclús orgànicament
el seu paper és diferent, i
per tant hem de garan�r la
independència i seguretat
dels treballadors permetent
la seva par�cipació com a
col·lec�u”, ha apuntat la regidora d’ICV, Ànnia García.
La formació,
que ja va
ActEstiu2017 CURSETS
avançar que faria aporta-
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Ramon Capolat i Ànnia García, regidors d’ICV. / Arxiu

cions al text, ha recuperat
algunes de les qüestions
plantejades el 2014, quan
es va aprovar el nou reglament. “A la primera versió,
d’octubre del 2014,
ja haDR 258x165 +ok.pdf
1
29/03/17
víem insis�t en la necessi-

tat tant d’aclarir la forma
de provisió del càrrec de
direcció, com d’ampliar
la par�cipació dels treballadors i treballadores al
Consell Assessor”, explica
15:35
la regidora.

En aquell moment, el
grup municipal va votar
a favor del text, atesa la
unanimitat de tots els grups
municipals.
El passat mes de gener, el govern va portar a
aprovació la modificació
dels articles 6, 8, 9 i 10
del reglament, que fan referència a la direcció de
l’OED i a la composició del
Consell Assessor. “Entenem
que encara hi ha aspectes
a millorar, a banda dels
que proposa el govern. Per
exemple, creiem que el
Ple municipal no pot tenir
potestat per destituir al
director o directora de la
Ràdio, tenint en compte
que la forma de provisió
de la plaça serà ‘aquella
que estableixi la norma�va
vigent en cada moment’, i
aquest ha de ser marc per a
la seva eventual des�tució”,
explica García.
La resolució d’aquestes
aŀlegacions haurà de passar
pel Ple abans de l’aprovació
deﬁni�va de la modiﬁcació
del reglament.
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El debat sobre l’estat de la
ciutat remarca la divisió del Ple
La sessió, que va tenir lloc divendres al ma�, va estar marcada
per molts retrets, manca de diàleg i gairebé cap proposta
MARTA CABRERA

La Sala de Plens Enric Vergés va ser l’escenari divendres passat del primer Ple
de l’estat de la ciutat de
l’Ajuntament de Rubí. Una
sessió a la qual es va arribar després que Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), l’Alterna�va d’Unitat
Popular (AUP), Inicia�va per
Catalunya Verds (ICV), el
portaveu de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC) i Veïns per Rubí
(VR) obliguessin el govern,
format pel Par�t dels Socialistes de Catalunya (PSC) i
Sergi García, a convocar-lo.
L’alcaldessa, Ana M.
Mar�nez, va ﬁxar la sessió
pel divendres a les 9 hores
i amb un torn d’intervenció
de 5 minuts per grup municipal i 2 de rèplica.
Tot plegat, va servir per
reforçar el clima de tensió
en el qual viuen instal·lades
des de fa mesos totes les
forces del Ple. El to conciliador del discurs de la màxima responsable municipal,
que va fer una defensa del
diàleg i va reiterar la seva
voluntat d’arribar a acords
per �rar endavant projectes
de ciutat, assegurant que
els ciutadans no l’havien
votat “per cavar trinxeres
al Ple, sinó per solucionar
els problemes de la ciutat”, va quedar enterbolit
pel discurs més crí�c de la
portaveu socialista, Maria
Mas. La regidora va acusar
l’oposició de “generar crispació polí�ca i de faltar el
respecte a l’alcaldessa”, així
com de “tenir una obsessió
per desbancar el govern”.
Els partits que donen

La sessió va tenir lloc el divendres passat a les 9 hores. / M.C.

suport al govern, Ciutadans
(C’s) i el Par�t Popular (PP),
van encarar el debat amb
estratègies diferents. Així,
el portaveu de C’s, José Abadías, jus�ﬁcava el suport a
l’executiu assegurant que
han hagut de triar “entre
el que és dolent i el que és
menys dolent”. Per Abadías,
C’s està fent una oposició
“constructiva i responsable”, però va recordar al
govern que encara queda
molta feina per fer.
En canvi, el portaveu del
grup del PP, Jonatan Cobo,
que no té el suport del seu
par�t, va cri�car les formes
amb les quals s’havia arribat
a convocar el Ple, que va
qualiﬁcar de “pantomima”,
i va renunciar a debatre
perquè “en 5 minuts no es
pot parlar de Rubí” i perquè
la convocatòria responia
només “a qües�ons polí�ques”.

Des de les ﬁles de Convergència, el portaveu, Víctor Puig, va afirmar que
“a l’equador del mandat,
el que hi ha és un govern
amb un trànsfuga, un pacte
estrany amb C’s i PP, un
desgavell intern i uns pobres
resultats”. A més, el regidor
va demanar a l’execu�u de
Mar�nez que “deixi de fer
brega amb l’oposició i treballi per millorar la ciutat”.
Per acabar, el regidor de
VR, Antoni García, va acusar
el govern de practicar el
“nepo�sme” i va qualiﬁcar
Ana M. Martínez com la
“pitjor alcaldessa de la història de Rubí”.

“Vendre fum i �tulars”
El cap de l’oposició, Xavier

Corbera, va recordar-li a
l’executiu local “que ha
escollit un camí de difícil retorn, amb estranys
companys de viatge”, en
referència a C’s i el PP. El
regidor d’Esquerra també va
acusar el govern de “creure
que amb fotos i promeses se
solucionaran els problemes
de la ciutat”.
Per la seva banda, el
portaveu de l’AUP, Jordi
Muntan, va convidar el govern “a rec�ﬁcar i acabar el
mandat d’una forma més
digna”, i va demanar a tots
els grups que facin autocrí�ca sobre el que ha succeït
durant els darrers mesos.
Des de les ﬁles d’ICV, el
portaveu ecosocialista, Ramon Capolat, va fer diverses
acusions a l’equip de govern
i va afirmar que Rubí “és
una ciutat governada per
‘la banda dels 13’, que no
té projecte”. Capolat també
va acusar l’equip de govern
de “vendre fum i �tulars” de
forma constant.

Ana M. Martínez (PSC)

Xavier Corbera (ERC)

José Abadías (C’s)

Jordi Muntan (AUP)

“No ens han votat
per cavar trinxeres,
sinó per resoldre els
problemes”

“El govern ha escollit
un camí de di�ícil
retorn, amb estranys
companys de viatge”

“Entre el que és
dolent i el menys
dolent, hem triat el
menys dolent”

“Encara queda temps
per recti�icar i acabar
el mandat d’una
forma més digna”

Ramon Capolat (ICV)

“És una ciutat
governada per
‘la banda dels 13’,
sense projecte”

Víctor Puig (CDC)

“Deixin de fer brega
amb l’oposició i
treballin per millorar
la ciutat”

Jonatan Cobo (PP)

“Aquest Ple
és una pantomima
perquè no es vol
parlar de la ciutat”

Assignatures pendents
Tot i que la majoria de par�ts s’hi van referir de passada en algun moment,
gairebé no es va parlar d’assignatures pendents com el
Pla d’Ordenació Urbanís�ca
Municipal (POUM) o el Pla
de Mobilitat, entre moltes
altres.

Antoni García (VR)

“Passaran a la
història com la pitjor
alcaldessa i el pitjor
govern de Rubí”
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Hem canviat per a tu.

DESCOBREIX-HO
Nou

Sant Quirze

Del 3 al 16 d’abril de 2017
TOMÀQUET UNTAR
CONCA
400 g (kg 3,48 €).

1

€
,39

L’ESTALVI
ÉS EN EL PREU

PIZZES CASA BONA
Amb formatge de cabra,
reina o barbacoa.,
600 g (kg 4,98 €).

LLONGANISSA
CAN DURAN
100 g (kg 14,90 €).

1

2

€
,99

€
,49

L’ESTALVI
ÉS EN EL PREU

L’ESTALVI
ÉS EN EL PREU

Compra online
ea

Estalvia i viu millor
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Q

uan al juny del 2015, Ana M.
Martínez va prendre la vara de
comandament de l’Ajuntament
de Rubí en el Ple d’investidura,
ningú podia imaginar la situació política
en què es trobaria la ciutat gairebé dos anys
més tard, tot i que eren previsibles dificultats per l’atomització del Ple i la manca de
majories.
Semblava lògic que, després d’uns mesos, els socialistes aconseguirien arribar a
un pacte estable que els permetés governar
més còmodament, com havien anat fent en
el passat.
Certament, no va ser així, motiu pel qual,
entre molts altres, durant la tardor del 2016,
ERC, l’AUP, ICV, CDC i VR van treballar
plegats per una alternativa de govern: una
moció de censura que mai va arribar a plantejar-se. Arribats a aquest punt, el govern va
optar per fer saltar pels aires els ponts que

Teòfila Rodríguez Nieto
El pasado domingo 2 de abril, la familia de
Teófila Rodríguez Nieto hizo un acto de
recuerdo a la persona que hasta el pasado

EDITORIAL

Hi ha algú?

havia teixit durant un any amb la resta de
forces i fitxar un regidor de CDC per no
perdre l’alcaldia: Sergi García, aconseguint
a més el suport de C’s i el PP.
Va ser una sotragada i un curtcircuit difícil de pair per molts, tant per una banda com
per l’altra. Ja fa gairebé 6 mesos, però la situació, lluny de moderar-se es va radicalitzant.
La política rubinenca s’ha convertit en un
fangar, on el ciutadà l’únic que pot distingir
són 25 regidors de l’Ajuntament llançant-se
mutus retrets i acusacions, sense poder arribar
a comprendre l’arrel de tot plegat.
L’últim episodi d’aquesta divisió i crispació política va ser el Ple de l’estat de la

Cartes de la ciutadania

23 de marzo fue la mujer más longeva de
nuestra población. A este acto de recuerdo
acudió la alcaldesa, Ana María Martínez,
quien hizo entrega a la familia de una placa
conmemorativa de
sus casi 105 años.
La familia agradece
a la alcaldía la
placa recibida y
al mismo tiempo
quiere agradecer
todas las muestras
de apoyo que ha
recibido no sólo en
los momentos de su
fallecimiento sino
en todos los actos
celebrados.
Família de
Teòfila
Rodríguez Nieto

FE D’ERRADES

En l’edició del 7 d’abril de Diari de Rubí, s’indicava per error que l’InFest, el Festival de
curts de cinema de terror, fantàstic i freak, seria el 14 i 15 de juny, quan en realitat les
activitats tindran lloc el 14 i 15 de juliol.

El Tuit de la setmana

11 d’abril

Irene Moreno @irene_mop
Atónita!!! El #S55 sale de la #UAB en hora punta. El #S5
#Rubí de #Terrassa! Comprobado! Los #RubíCity somos
#CiudadanosSegunda para @FGC

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a @DiarideRubi

ciutat. Una sessió que hauria d’haver servit
per tractar qüestions fonamentals pel futur
de la ciutat i perquè cada partit hagués pogut
contrastar els seus projectes amb els de la resta i aproximar posicions. Un espai per parlar
del POUM, del Pla de Mobilitat, de l’illa de
vianants, de la transparència, la proximitat,
de la regularització de la plantilla municipal,
de l’ús dels equipaments públics, de l’estat de
l’espai urbà. I moltes altres qüestions.
Impossible fer-ho en els 5 minuts que
l’alcaldessa va concedir a cada portaveu
dels grups municipals. Tampoc és possible
posar-se d’acord quan tothom crida i ningú
escolta.

i també a Facebook

La responsabilitat dels governants és
molt elevada. Se’ls exigeix acció de govern,
projectes, honestedat, capacitat d’execució,
etc. Són els responsables de tirar endavant
la ciutat i de fer-ho amb el màxim suport
possible. Però també té responsabilitat qui
practica l’oposició. Els partits que no són al
govern han de treballar pel bé comú. I han
d’exigir al govern que compleixi els compromisos sense posar bastons a les rodes. Amb
una mirada tant crítica com constructiva.
Per superar les dificultats, les que siguin,
cal buscar punts d’acord i de diàleg, absolutament necessaris per tirar endavant la
ciutat amb el màxim de consens possible. El
diàleg no és negociable en una democràcia,
és fonamental i la manca de diàleg pot tenir
conseqüències imprevisibles.
És per això que reconduir aquesta situació
ha de ser la prioritat número u de tots els qui
ocupen un seient al Ple Municipal.

Fotodenúncia

Solar en estat vergonyós
Vull denunciar l’estat en què
es roba el ‘parc/jardinet/pipicà
improvisat’, o com li vulgueu dir,
que està situat just al darrere del
Bòdum, a la cantonada del carrer
General Prim amb Balmes. És
vergonyós. Sincerament, penso
que estava millor abans tancat.
I parlant del Bòdum, pobret,
necessita una capa de pintura
urgentment. Ara mateix és de
dos colors, blau i vermell, com el
Barça, però igual ell no és culer o
ni tan sols li agrada el futbol.
Anna S. Cantos
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Acció ciutadana, inacció política:
desobeïm fronteres!

RUBÍ ACULL

A principis de febrer, el nostre
país va fer una gran mostra
pública de la solidaritat envers
les persones refugiades, amb
diverses activitats multitudinàries i una enorme difusió
per xarxes socials i mitjans de
comunicació. Un concert que
va aplegar més de 50 artistes
i que va omplir el Palau Sant
Jordi amb unes 15.000 persones, que va ser àmpliament
difós per tots els canals i retransmès en directe per quatre
emissores de ràdio i la televisió
pública catalana. Una setmana
més tard, el 18 de febrer, Barcelona era testimoni de la manifestació més multitudinària
d’Europa en favor de l’acollida
de persones refugiades – amb
el ja habitual ball de xifres:
mig milió de persones segons
els organitzadors i 160.000
segons la Guàrdia Urbana –,
organitzada per «Casa Nostra,
Casa Vostra».
El poble català va parlar
de manera clara i contundent
aquella tarda: volem acollir.
I no només aquella tarda: en

els darrers anys centenars de
voluntaris catalans han donat
un exemple de solidaritat
internacionalista a Grècia, i
continuen demostrant dia a
dia que som un país acollidor.
Volem acollir, per solidaritat,
per humanitat, perquè no
som indiferents al drama de
les persones que fugen d’un
país en guerra buscant una
oportunitat. Ja recordàvem en
l’anterior article com són de
dures les xifres, però sobretot
com n’és, de dura, la realitat
que s’amaga darrere de les
5.082 persones que van morir
al Mediterrani el 2016, i de les
més de 250 que han perdut
la vida des que ha començat
el 2017.
La ciutadania ha parlat. I
què fan les institucions? Per
ara, el govern espanyol ha
relocalitzat unes 700 persones
de les 17.000 a les quals s’havia compromès a acollir. Les
polítiques racistes del govern
espanyol han convertit l’estat
en un mur. El Parlament català va aprovar per unanimitat
acollir 4.500 persones, però
no n’han arribat ni 200. El

motiu que ells esgrimeixen:
la manca d’acció de l’estat
espanyol per permetre l’arribada de persones refugiades
a Catalunya, que no té les
competències necessàries per
tramitar l’acollida.
Però la resposta de les
institucions catalanes no pot
ser únicament quedar-se amb
l’excusa de: «és que no em
deixen». No podem només
esperar: cal que fem passos
ferms i efectius que garanteixin l’arribada dels centenars
de milers de persones que es
troben encallades en camps.
Cal que les institucions es posicionin i comencin a practicar
de manera efectiva l’acollida, i
també la solidaritat amb les
persones que ja són aquí. Cal
que desobeeixin les fronteres físiques i polítiques, però
també que trenquin relacions
amb empreses i bancs que
contribueixin a finançar el
negoci de la guerra, les armes
i el control fronterer, com
són, entre d’altres, La Caixa,
el BBVA, el Santander; Iberpotash o Magal 53.
No oblidem que l’estat

espanyol es troba actualment
entre els deu principals exportadors d’armament del
món; que compta amb unes
200 empreses que fabriquen
i exporten armes i que l’any
2014 va ingressar més de
3.000 milions d’euros amb
aquestes exportacions (deu
vegades més que l’any 2004). I
per si això no fos prou, amb el
permís del govern per subministrar armament a zones en
conflicte i a països que violen
els Drets Humans malgrat
que està prohibit per la llei.
El posicionament del govern de la Generalitat –i de les
altres institucions catalanes – a
favor de la lliure circulació de
persones i la seva acollida
digna ha de ser ferm, clar i inequívoc. Cal que desobeeixin
una legalitat que és injusta i
que viola sistemàticament els
Drets Humans.També cal que
les institucions treballin per
combatre el racisme present
a la nostra societat, també a
escala institucional.
El poble ha parlat, ara cal
que les institucions responguin com cal.
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Hyundai i20 un coche que acelerará tu corazón
Fluidic sculpture 2.0
La filosofía de diseño Fluidic
Sculpture 2.0 de Hyundai
se ve reforzada por el estiramiento dinámico de los

faros y por el contorneado
más preciso de las superficies.
Espacio del maletero com-

pletamente plano
¿Tienes problemas para cargar equipajes grandes? Eso
se ha acabado con el espacio
del maletero completamente

plano del i20. Los asientos
traseros se pueden abatir
completa o parcialmente
para proporcionarte la mayor
flexibilidad a la hora de
distribuir el espacio para el
equipaje y los pasajeros. Tan
solo tienes que plegar los
asientos, echar el equipaje
dentro ¡y ya está!
Amplio espacio
Es tan cómodo que te olvidarás de que estás conduciendo. Toda una gama de
equipamientos para ofrecer
la máxima comodidad y
satisfacción, entre las que
se incluyen la pantalla TFT
LCD de lectura fácil y los
controles en el volante centrados alrededor del conductor para que pueda utilizar
las diferentes funciones de
manera intuitiva utilizando

únicamente el pulgar.
Sistema de alerta de cambio
de carril (LDWS)
Ya no necesitas preocuparte
por salirte del carril con
el nuevo sistema de alerta
cambio de carril (LDWS) de
la nueva generación i20. Este
sistema avisa al conductor si
se cambia de carril sin usar el

indicador de manera visual y
luego con una señal sonora.
Sistema de control de presión de los neumáticos
(TMPS)
El sistema de control de
presión de los neumáticos
(TPMS) mide la presión de
cada neumático e indica
pérdidas de presión.

ESPECIAL MOTOR
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Operació sortida de setmana santa
Només un 20% dels passatgers que viatja en autocar es corda el cinturó
de seguretat, una xifra
que està darrera de gran
part de les lesions greus i
mortals que es produeixen
en aquest mitjà de transport, considerat com el més
segur de tots per carretera.
En concret, l’autobús és
20 vegades més segur que
l’automòbil i fins a 300
vegades més segur que les
motocicletes.
És la principal conclusió
de l’informe sobre l’ús del
cinturó de seguretat en
autobusos, que presenten
la Fundació MAPFRE, en
col·laboració amb ALSA,
Esteban Rivas, Grup Avanza
i De Blas, amb l’objectiu de
donar a conèixer el percentatge dels passatgers que
no utilitza aquest tipus de
sistema de retenció, que
segons l’entitat ascendeix
a prop de 800 milions de
persones.
L’informe va ser el tret
de sortida de la campanya
#tefaltaalgo, una iniciativa
a la qual també s’ha unit
la Confederació Espanyola
de Transport amb autobús
(CONFEBUS) i empreses
com a Autocares Cabranes,
Autocars Gamón, Automòbils Rio Aranda, Autocars
LAX, TEMIBUS i Autocars
6 per conscienciar la societat sobre la importància

d’utilitzar el cinturó de
seguretat en aquest tipus
de vehicles, un dels més
demandats pe Setmana
Santa i que cada vegada
segueix registrant un major
nombre de passatgers.
Aquestes entitats, entre
les quals també es troben
Grup Transports Generals
i Autocars Costa Blava,
difondran la campanya
en les seves pantalles de
televisió, seients i estacions. ALSA, per exemple, ho
farà en les posteriors de 50
dels seus vehicles i recordarà als seus passatgers
l’obligatorietat de portar
cordat el cinturó durant
tot el trajecte, un pràctica
que segons Fundació MAPFRE aconsegueix elevar el
percentatge d’utilització
del cinturó fins a gairebé
el 70%, la qual cosa sens
dubte demostra l’efectivitat d’aquest sistema.
Jesús Monclús, director
de Prevenció i Seguretat
Vial de Fundació MAPFRE,
afirma que l’estudi ha comprovat quantes persones de
les més de 2.200 incloses
en la mostra portava posat el cinturó de seguretat
quan viatjaven en autocars
que en tenien a totes les
places.
En aquest sentit, l’expert en seguretat vial, que
anima a altres companyies
a unir-se a la campanya,

subratlla que és necessari
sensibilitzar aquest tipus
de viatgers perquè “s’acostumin a posar-se el cinturó
de forma automàtica en
seure en un autobús, tal
com succeeix en pujars a
un cotxe o a un avió”.
Els autobusos, ha assenyalat, no haurien d’arrencar fins a comprovar que
tots els passatgers estiguin
ben subjectes al seu seient.
“No cal oblidar que no por-

tar el cinturó ens afecta a
tots, una persona que surt
disparada del seu seient
en cas d’accident per no
portar el cinturó pot xocar
amb altres persones que
sí el porten i produir-los
importants lesions”.
Representants del sector posen de manifest que
el sector de l’autobús inverteix anualment 490
milions d’euros en la renovació de les seves flotes

i 8 milions en la formació
dels conductors, dos aspectes principals que tenen relació directa amb la
seguretat. També recorden
que el cinturó de seguretat
redueix entre un 20% i un
80% la probabilitat de patir lesions greus i mortals
i defensen mesures concretes, com incrementar
el nombre de cinturons de
tres punts, més segurs i que
permeten la instal·lació de

cadires infantils.
La llei obliga a disposar
de cinturons de seguretat
en tots els models d’autobusos de llarg recorregut
de nova matriculació a
partir de 2007, però no
és aplicable amb efectes
retroactius. També obliga
a què tots els viatgers,
excepte els menors de 3
anys, usin els cinturons
de seguretat si l’autobús
disposa dels mateixos.
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Cambia el look de tu casa... ¡con pintura!
¿Quieres renovar el look de tu
casa sin necesidad de obras y
con la mínima inversión? La
pintura es tu mejor aliado.
¡Tendrás la sensación de
estrenar piso! Y, si te animas,
puedes hacerlo tú mismo. El
primer paso es elegir el color
y el tipo de pintura. ¡Manos
a la obra!
¿Qué color elijo?
Es quizás la decisión que más
cuesta tomar cuando quieres
pintar la casa. Un consejo: no
te dejes llevar por las modas.
¿Verdad que no pintarás tu
piso cada temporada? Estos
aspectos te ayudarán a decidirte y a acertar:
La luz. Antes de ponerte
a ojear paletas de colores te
aconsejamos que te hagas

esta pregunta: ‘¿Tengo mucha o poca luz natural en
casa?’ Según la respuesta,
es mejor que descartes los
colores más intensos de la
carta cromática y focalices
tu atención en los más claros. Piensa que las estancias
orientadas al sur y al este son
las que reciben más luz y en
las que, en principio, podrás
usar tonos más intensos. Si
en cambio vives en un piso
bajo o con orientación norte
u oeste, el blanco y los tonos
más claros son las mejores
opciones.
Prueba y verás. Ahora
ya sabes si claros u oscuros
pero... ¡sigues dudando entre
varios tonos! Para salir de dudas, lo mejor hacer una prueba de color. Pinta muestras

con los colores que te gustan
en varias paredes (no todas
reciben la misma luz) para
ver cómo cambian a lo largo
del día. Ten en cuenta que, al
ver toda la pared pintada, el
color te puede parecer algo
más oscuro.
Piensa en conjunto. Los
suelos, los techos, los muebles... En tu casa hay más
que paredes, ¿verdad? Todo
influye en la elección del
color. Piensa si quieres buscar el contraste, por ejemplo
entre el suelo y las paredes,
o si preﬁeres que todo tenga
un tono similar... Y presta
atención al color de los muebles más grandes, como el
de la tapicería del sofá. Todo
tiene que crear un conjunto
armónico.

Acertar con el acabado.
La pintura mate apenas reﬂeja
la luz. Por tanto úsala en estancias con mucha claridad.
La satinada es perfecta para
paredes con mucho ‘trote’
porque es fácil de limpiar y
agradable al tacto. En cambio, modera el uso de la
brillante, porque evidencia
mucho las imperfecciones
de la pared.
El tipo de pintura, importa
La más utilizada. La pintura
plástica al agua es la más
usada para pintar paredes
interiores: es fácil de aplicar,
no tiene olores desagradables
y se seca rápido. Además,
está disponible en una gran
variedad de colores y en
todos los acabados: mate

(perfecta para disimular las
imperfecciones), satinada
(fácil de limpiar) y brillante
(idónea para las estancias más
oscuras).
La más resistente. La
pintura sintética gana por
goleada. Es la más indicada
para la cocina y el baño, de
mayor desgaste, y para las
zonas de paso y las puertas,
que están más expuestas a los
roces y golpes. Debes tener
en cuenta que seca más lento
que la plástica, huele más y
necesitas disolventes para
limpiarla.
La más rápida. Es la pintura monocapa, una versión
cara de pinturas plásticas y
sintéticas debido a que es
capaz de cubrir al 100% con
una sola capa. Úsala solo si

la pared está perfecta.
La más natural. Existen
pinturas ecológicas, a base
de materias primas naturales
de origen vegetal o mineral
y sin derivados del petróleo. Crean una capa porosa
que permite que las paredes
transpiren, evitando grietas y
desconchados causados por la
condensación.
La más higiénica. Hay
pinturas antifungicidas, que
evitan la aparición de moho,
y antibacterianas, que eliminan las bacterias y evitan su
propagación. Es una buena
elección en estancias donde
la higiene es primordial y
hay humedad, como cocinas
y baños.
Texto extraido de:
www.elmueble.com
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Por un Sant Jordi solidario
Rodamons de Rubí lanza para este Sant Jordi un nuevo servicio dirigido a empresas y comercios ofreciendo rosas solidarias para los
trabajadores y clientes de quien se quiera unir a este proyecto.
En esta época del año, las demandas de ayuda se multiplican,
gatas callejeras que dan a luz en propiedades privadas o en lugares
públicos expuestos a riesgos, cachorros que son tirados como
simples deshechos en la basura o pequeños con apenas un hilo
de vida que se separan de sus madres quedando en el desamparo,
siendo su única esperanza que alguien se los encuentre a su paso.
Luchamos contra el abandono y ésta, una de las épocas previas al
inicio de las vacaciones, nos expone a casos de claros abandonos
o inclusive familias a las cuales ya les estorba aquel pequeño cachorro que ya creció y que desean poner ﬁn a la responsabilidad
que asumieran algún día proponiendo la eutanasia del animal a
su veterinario. Ésta es nuestra realidad y nuestro día a día, sin
contar la cantidad de animales que atendemos sanitariamente

y alimentariamente tanto en nuestras casas de acogida como en
las colonias controladas por la asociación.
Por ello abrimos una nueva puerta para todas aquellas
empresas y comercios que quieran participar en este proyecto
solidario regalando rosas a sus clientes y trabajadores y cuyos
beneﬁcios íntegramente serán destinados a la atención de los
gatos sin hogar de nuestras calles.
Para más información, reservas y pedidos podéis contactar
vía email a través de rodamonsderubi@hotmail.es.

Les mascotes

de Rubí
Vols
que la teva
mascota
aparegui
al Diari
de Rubí?

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat

SALUT I BELLESA
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GAES consolida su compromiso con el deporte
con el patrocinio del Circuito Pádel GAES
GAES, empresa líder en
el cuidado de la audición,
consolida su vinculación
con el deporte a través
del patrocinio del Circuito Pádel GAES. Iniciado
el pasado mes de enero,
contará con 6 pruebas
celebradas en diferentes
localizaciones del Baix
Llobregat en las cuales
participarán deportistas
de primer nivel. Además,
incluirá un torneo solidario en el mes de julio, cuya
recaudación se destinará
íntegramente a una ONG.
L a p r i m e ra p r u e b a
se llevó a cabo en las
instalaciones del Club
Padelarium de Gavà y
participaron 424 jugadores. En marzo se celebró
la segunda, en este caso
en el Club Indoor Gavà; y
en mayo tendrá lugar la
tercera en el Club de Tenis
Andrés Gimeno de Castelldefels, seguida de una
prueba solidaria en julio
en el Star’s Pádel de Cor-

De izquierda a derecha, Ramon Ros, David Quirós, Pol Alzina y Roger Aromi, participantes en el Circuito
Pádel GAES.

nellà, otra en septiembre
en el Club Sports La Pava
de Gavà y la gran prueba
Máster final, que se celebrará en noviembre en el
Club Indoor de la misma
ciudad. Antonio Gassó,
Director General y Consejero Delegado de GAES,
ha destacado el gran valor
de la iniciativa, “en la cual
nos unimos amantes del

deporte cuyo nexo son
valores fundamentales en

nuestro día a día, como la
superación, la aventura y

la solidaridad”.
El Circuito Pádel GAES
nace de la voluntad de
GAES por crear un circuito
en el cual la solidaridad
ocupe un lugar preferente. Es precisamente
por esto que parte de los
beneficios de cada torneo
serán donados a una ONG.
Además, como parte del
circuito, se realizará un
torneo solidario en el Club
Sports La Pava de Gavà,
cuyos beneficios serán
también donados a una
ONG.
GAES, experiencia y liderazgo
GAES se dedica a propor-

cionar soluciones auditivas a las personas con
problemas de audición
desde que fue fundada
en 1949. Sus centros auditivos disponen de la
tecnología más avanzada y
técnicos especialistas para
detectar un posible déficit
auditivo y adaptar la ayuda auditiva más apropiada
y de forma personalizada
en cada caso. Actualmente, GAES dispone de una
red de unos 600 centros
auditivos, de los cuales
más de 500 están en España y el resto distribuidos
en Portugal, Chile, Argentina, Ecuador, Panamá y
Colombia.
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LLOGUER I VENDA
VENDO LOCAL de 180m 2.
Zona La Serreta. 654.161.954

ALQUILO hab. 610.467.363

OFERTES I DEMANDES
SE OFRECE SRA. para limpieza
casas, escalera o cuidado ancianos. 697.549.553
SRA. BUSCA limpieza de casas
con exp. 695.420.628

CHICA BUSCA TRABAJO limpieza o cuidado ancianos.
676.589.569

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

CULTURA
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FESTA MAJOR

Un correaigua i bars al Castell, entre les
propostes de la Comissió de Festa Major
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Ja es poden lliurar els
treballs per la Festa de
la Poesia 2017 de l’ARCA
En�tats i ciutadans a �tol par�cular par�cipen en la primera L’Agrupació Rubinenca Cul- bo�ga de joguines Vilalta,
trobada per fer aportacions de cara a la festa gran d’enguany
REDACCIÓ

Ambientar l’Escardívol amb
música abans de l’inici dels
concerts programats, organitzar un correaigua, programar ac�vitats amb mo�u
del Dia Internacional de
l’Orgull LGTBI el 28 de juny
o dinamitzar l’amﬁteatre del
Castell amb bars són algunes
de les propostes que es van
plantejar en el marc de la
Comissió de Festa Major,
que es va reunir per primera vegada dijous passat al
Castell.
La trobada va comptar
amb la par�cipació de més
d’una vintena de representants d’en�tats i col·lec�us
locals, així com ciutadans a
�tol individual. A la sessió,
el consistori va donar a
conèixer les principals ac�vitats previstes aquest any
i els espais en què es distribuiran. Posteriorment, els

tural i Ar�s�ca (ARCA) ha
obert el termini de recepció dels treballs de poesia
que vulguin formar part del
llibre que s’editarà per la
Festa de la Poesia 2017.
Els poemes es poden
lliurar fins al 30 d’abril
per mal a poesiaarubi@
hotmail.com o bé de forma
presencial a la llibreria i

situada al carrer Rafael
Casanova, 12 de Rubí, a
l’atenció de Blai Vilalta.
D’altra banda, l’ARCA
ha recordat que els treballs
aportats durant l’any 2016
s’incorporaran a l’edició del
2017, ja que l’any passat
es va haver de suspendre
la publicació per causes
alienes a l’en�tat. / DdR

Sònia González presenta
‘Cuentos bonitos para
quedarse fritos’
La Comissió es va reunir dijous passat al Castell. / Localpres

membres de la comissió es
van dividir en tres grups de
treball per tal de debatre les
seves propostes de millora
de la festa. Els assistents van
fer més d’una quarantena
d’aportacions.
Pel regidor de Cultura,
Moisés Rodríguez, qui va

presidir la comissió, va ser
una trobada enriquidora:
“Recollirem totes les propostes que s’han fet i les
tindrem en consideració
durant l’organització de la
festa”. Per Rodríguez, aquesta nova eina de par�cipació
ha de servir per ajudar a “ar-

rodonir la celebració i que
sigui encara més compar�da
per tots els rubinencs”.
La posada en marxa
d’aquesta comissió dona
compliment a una moció
aprovada pel Ple amb el
suport del PSC, ERC, C’s,
l’AUP i ICV.

La il·lustradora rubinenca
Sònia González ‘Cuchu’
presenta el 19 d’abril a
les 18 hores a la llibreria
L’Ombra l’obra ‘Cuentos
bonitos para quedarse
fritos’. Es tracta d’un recull de contes bonics i
diver�ts que pretenen fer

riure, diver�r, emocionar
i també per aconseguir
adormir els infants.
‘Cuentos bonitos para
quedarse fritos’ és un
llibre infantil escrit per
l’autora Begoña Oro i amb
les il·lustracions de la
‘Cuchu’. / DdR

CINEMA

‘Espanya en dues
Rubí acollirà l’espectacle LOS40 Primavera Pop trinxeres’, un documental
Rubí serà l’escenari d’una riba a la desena edició,
sobre la Guerra Civil
de les actuacions del fes- es començarà a donar a
MÚSICA

�val LOS40 Primavera Pop,
que també portarà aquest
espectacle a Madrid i Màlaga. La cita serà a l’Escardívol el 12 de maig, on
l’any passat ja va tenir lloc
un concert relacionat amb
l’emissora Los 40 Principales en el marc de la Festa
Major.
El cartell d’aquesta nova
edició del fes�val, que ar-

conèixer a par�r de dilluns
vinent a través de l’emissora musical.
Està previst que actuïn
ar�stes del panorama musical nacional i internacional.
L’any 2016, LOS40 Primavera Pop va oferir actuacions
de Nick Jonas, Fangoria,
Alan Walker, Álvaro Soler,
Morat o Abraham Mateo,
entre altres. / DdR

Per la Festa Major 2016, Los 40 Principales ja va portar un dels seus
espectacles musicals. / Arxiu El Gra

La Sala acull el 20 d’abril la
projecció d’una nova pellícula dins del Cicle Gaudí de
cinema de producció catalana. Es tracta del documental
‘Espanya en dues trinxeres’,
que a través de tècniques
modernes, permet visualitzar
imatges d’època acolorides
que ofereixen una nova mirada del conﬂicte. El ﬁlm es
projectarà a les 21 hores i el

preu de les entrades és de 3
euros. / DdR

Fotograma del documental.
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música
Carolina Alabau
i les Sound Six,
subcampiones
del programa
‘Oh Happy Day’
La rubinenca Carolina
Alabau, que participava
en el programa de Televisió de Catalunya ‘Oh
Happy Day’, no ha pogut
guanyar la quarta edició
d’aquest espectacle televisiu.
Amb el seu grup, les
Sound Six, Alabau ha
quedat subcampiona
per darrere del grup Friendship Sound, que s’ha
proclamat campió del
programa ‘Oh Happy
Day’ per votació de l’audiència. La final es va
emetre en directe el dissabte a la nit. / DdR

Portes obertes a l’Escola
de Música per mostrar la
diversitat de la seva oferta
Cristina CArrasco

L’Escola Municipal de Música Pere Burés oferirà el
21 d’abril a partir de les 18
hores una jornada de portes
obertes amb l’objectiu de
mostrar a la ciutadania la diversitat dels ensenyaments
que s’imparteixen al centre.
Segons la directora de l’Escola, Susana Fernández, la
jornada tindrà un caràcter
molt participatiu, ja que
s’organitzaran petits tallers
perquè els visitants puguin
experimentar què fan els
alumnes del centre.

S’organitzaran petits
tallers perquè els
visitants experimentin
què fan els alumnes al
centre educatiu
Les Sound Six es van quedar
a les portes de guanyar el
programa de TV3. / Cedida

Cultura
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Fernández anima la ciutadania a apropar-se aquell
dia al centre: “Tothom té

Agenda
································································
DiJOUS - 13 d’abril
-Missa del sopar
Celebració de Setmana Santa. A les 20h a
l’església de Sant Pere (pl. Dr. Guardiet).
································································
DiVENDRES - 14 d’abril
-Via Crucis
Celebració de Setmana Santa. A les 20h a la
pl. Dr. Guardiet.

un lloc a l’Escola de Música,
fem activitats en les quals
tothom s’hi pot veure reflectit”. Per la directora, “Rubí té
un gran tresor en aquesta
escola”.
Actualment, el centre
compta amb 660 alumnes
de totes les edats, des de
nadons fins a gent gran, i
una oferta educativa molt
àmplia, que inclou els ensenyaments reglats per la
Generalitat així com moltes
altres opcions més lúdiques.
En aquest sentit, a banda
d’oferir gairebé una vintena
d’especialitats instrumentals, l’escola acull diverses
corals, orquestres, grups instrumentals i bandes. A més
ofereix tallers de musicoteràpia, rítmica per a adults i
treball corporal i organitza
sessions de sensibilització
musical entre col·lectius
de diferents edats, com les
adreçades a nadons d’entre

l’església de Sant Pere (pl. Dr. Guardiet).
································································
DiUMENGE - 16 d’abril
-Missa de pasqua
Celebració de Setmana Santa. A les 10h en
castellà i a les 12.30h en català. A l’església
de Sant Pere (pl. Dr. Guardiet).
································································
DiMARTS - 18 d’abril
-La malaltia de Parkinson
‘Tractaments avançats de la malaltia de
Parkinson’, a càrrec de Miquel Aguilar, cap
de neurologia de Mútua de Terrassa. A les
19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
································································
DiMECRES - 19 d’abril
-‘Cuentos bonitos para quedarse fritos’
Presentació del llibre a càrrec de la il·
lustradora Sònia González. A les 18h a la
llibreria L’Ombra (c. Pere Esmendia, 21).

0 i 3 anys.
La directora del centre
ha mostrat la seva satisfacció perquè en els darrers
cursos han doblat el nombre d’alumnes, han ampliat
considerablement l’oferta
educativa i s’han obert a
la ciutat col·laborant amb
moltes entitats locals, amb
actuacions gairebé setmanals.

Susana Fernández, directora de l’Escola Municipal de Música. / C.C.

22è Cicle de Música de Cambra
L’Escola de Música Pere
Burés iniciarà el 20 d’abril
el 22è Cicle de Música de
Cambra, una programació
de concerts de petit format
oberts a tota la ciutadania,
amb una acurada selecció
musical, de gran qualitat i
molt diversa per tal d’arribar a tots els públics.

El cicle, que combinarà
música clàssica i també
moderna, arrencarà amb
un recital de jazz a càrrec
de Jaume Vilaseca Trio. La
resta de la programació
inclou les actuacions de
Jordi Sabatés (27 d’abril),
el duet de clavecins format
per Marju Vatsel i Jordi Re-

-Hora del conte
A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per
infants de 4 a 7 anys.
································································
DiJOUS - 20 d’abril
-Creixement econòmic i canvi climàtic
A càrrec d’Olga Alcaraz, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya. A les 19h a
la Biblioteca (c. Aribau, 5). Org.: Associació
d’Amics de la UAB.
-‘La sombra de la conjura’
Presentació del llibre a càrrec de l’autor,
Sergio Alejo. A les 19h al Museu Vallhonrat
(c. Sant Pere, 77-79).
-‘Espanya en dues trinxeres’
Documental sobre la Guerra Civil amb imatges acolorides. Dins del Cicle Gaudí. A les
21h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 3€.

-Vigília de ressurecció
Celebració de Setmana Santa. A les 22h a

Exposicions

-Materials sobre l’horticultura
Exposició del Dia de la terra a la Biblioteca
(c. Aribau, 5). Fins al 30 d’abril. De 16h a
21h. De dilluns a dimats de 16h a 21 hores,
de dimecres a divendres de 10h a 14h i de
16h a 21h i dissabtes de 10h a 14h.
-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.
-Pell i pedra
Exposició fotogràfica de Josep Tobella.
Fins al 21 d’abril a edRa (c. Joaquim Blume,
28). De dilluns a divendres de 10h a 21h.
-El Museu de Rubí
Al Museu Vallhonrat (c. Sant Pere, 7779). Divendres i dissabtes de 18h a 21h,
diumenges d’11h a 14h i de 18h a 21h i
festius d’11h a 14h.
-NaturalMENT
Exposició de peces de ceràmica i objectes
naturals. Fins al 22 d’abril a l’Antiga Estació
(c. Historiador Serra, s/n). De dilluns a
divendres de 10h a 13.30h i de 16.45h a
20.15h i dissabtes de 10h a 13.30h.

································································
DiSSABTE - 15 d’abril
-Mercat Numismàtic
Intercanvi i compravenda de moneda. De
9h a 14h a la pl. Nova del Mercat. Org.:
Associació Numismàtica de Rubí.

guant (4 de maig), el Miquel
Bofill Sax Quartet (11 de
maig), la formació de ritmes
afrocubans Afreketé (18 de
maig) i els trombonistes del
Quartet Gaudí (25 de maig).
Tots els concerts tindran
lloc a l’auditori Alicia de
Larrocha de l’escola a les 21
hores. / DdR

-Concert del Cicle de Música de Cambra
‘Jazznesis II-The Music of Genesis 19701974’ a càrrec de Jaume Vilaseca Trio. A
l’Escola de Música Pere Burés (c. Joaquim
Blume, 28).

-ViCatalà. Passat i present de futur
Exposició sobre la vinya i el vi a Catalunya.
Fins al 23 d’abril al Celler. Divendres de 18h
a 21h, dissabtes de 12h a 14h i de 18h a
21h i diumenges d’11h a 14h.
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L’Olímpic sap pa�r contra el Moja
AE MOJA - CD OLIMPIC CAN FATJÓ

1-2

AE MOJA: Bernat, Reta (Pere), Jaume, Faus (Ricard), Uris
(Tatay), Pol (Roger), Isaac, Joan, Alvaro, Àlvar i Dani.
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Buyo, Dani García, Pablo, Pol, Marc
Sánchez, Lolo (Genís), Peroni, Albert (Adri García), Baby, Marc
Ruíz (C. Pereira) i Carlos López (Mauri).
Àrbitre: Kanateev Danil (Regular).
Gols: 1-0 Àlvar (20’); 1-1 Baby (p)(36’); 1-2 C. Pereira (86’).
Targetes: Jaume, Faus, Alvar i Dani / Buyo, Pablo i Lolo.

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va aconseguir una important victòria davant el Moja i s’apropa
cada vegada més a la desitjada salvació. El par�t era
2a Catalana Grup 3
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

EQUIP
PTS.
CAN VIDALET
61
U. BELLVITGE
56
ESPLUGUENC
54
SANT JOAN DESPÍ
53
ATL. SANT JUST
45
JÚNIOR
44
MARIANAO
40
ATL. VILAFRANCA
38
FONTSANTA
38
ATL. PRAT
37
GORNAL
35
M. IGUALADA
35
OLÍMPIC
34
SAN MAURO
32
MARTORELL
30
DINÀMIC BATLLÓ
26
MOJA
22
C. COOPERATIVA
18

vital per mantenir la moral
alta i les aspiracions de permanència intactes.
Els dos conjunts, necessitats de punts, van sortir
nerviosos, buscant el gol i
intentant no cometre errades en defensa. El Moja es
va avançar en el marcador
arran d’un xut de banda
molt proper al córner. Davanters i defenses van lluitar
per l’esfèrica, però aquesta
va arribar a Àlvar que, des de
fora de l’àrea, va sorprendre
Buyo.
L’Olímpic va reaccionar
i es va apropar a la porteria
rival, però els contracops del
Moja van suposar tres clares
ocasions de gol que, per fortuna, no van materialitzar.
Abans del gol, l’Olímpic

també va comptar amb
diverses ocasions. Una de
Peroni que es va quedar sol
davant del porter, però l’àrbitre va xiular un fora de joc
inexistent; l’altra de Baby,
que va fer una volea.
En el minut 36, l’àrbitre
va xiular un penal sobre
Peroni i Baby va transformar
la pena màxima en l’1-1,
resultat amb el qual es va
arribar al descans.
El segon temps es va iniciar sense canvis amb un joc
endurit, amb el permís de
l’àrbitre. Tot i això, l’Olímpic
va saber fer seu el domini
del par�t i va crear noves
ocasions. Els dos tècnics van
moure la banqueta buscant
frescor i noves idees per tal
d’aconseguir la victòria.
Però no va ser fins al
minut 86, a punt d’arribar
al ﬁnal, quan una passada
llarga va arribar a Cris�an
Pereira, que havia entrat
per Carlos López. Pereira
va marxar per velocitat i
davant la sor�da del porter
del Moja, el va superar per
baix per fer l’1-2.

El partit es va allargar
ﬁns als 97 minuts en un ﬁnal
d’infart, però la victòria va
ser pels de Rubí.
Després de la Setmana Santa, els de Can Fatjó
rebran el San Mauro el 23
d’abril a les 12 hores al Municipal de Can Fatjó.

RESULTATS
Incresa-Veterans
Sènior B-Sant Pere Nord

Corral, Rubí, Juanca i Villena.

0-5
4-2

Viladecavalls-Juvenil

2-4

Fund. Terrassa-Cadet B
Infantil A-Manresa

3-0
2-0

Torrescusa (2), Bultte i Rivas.

Rubí UE-Cadet A
Vargas.

Cobos i Ruiz.

1-1

PB St Cugat-Infantil B
Aleví A-Sant Cugat

16-0
1-3

PB Sant Cugat-Aleví C

4-4

Benjamí A-PB St. Cugat

2-7

Forradellas.

Mirasol-Aleví B

Figueras i Ruiz.

Rainer (2), Kilian i Antonio.

Aleví D-Juv. 25 Sept.

8-2

5-0

Martin, Hinojo (2), Plaza i Zurera.
Ruiz i Moreno.

Benjamí B-Mercantil

Gomez i Solá.

Rubí UE-Benjamí D

Linero, Solá i Ibáñez.

M. Egara-Prebenjamí A

2-11
1-3

0-4

Mancheño (2), Laplana i Requena.

21

FUTBOL | CLUB

Dos jugadors de la Penya
Ramon Llorens disputen un
amistós amb la PB Nova York
En el marc del projecte Bar- caure 1-3 contra el Juventud
ça, els alevins de la Penya 25 de Sep�embre.
Blaugrana Ramon Llorens
L’Aleví A va guanyar al
Albert Segura i Joaquim Matadepera per 3-2 amb
Ramoneda van ser selecci- dos gols d’Albert i un de
onats per jugar un amistós Xandry, mentre que el B va
contra la Penya Blaugrana golejar 0-8 al Júnior amb
Nova York, convidada pel FC gols d’Ayoub, Xandry, Arnau,
Barcelona per fer un inter- Mar� i Adnan.
canvi. Tot i perdre per 2-4,
Finalment el Benjamí A
els rubinencs van viure una va imposar-se al Montcada
gran experiència.
per 0-17 amb gols de Bilal,
D’altra banda, la setmana Ibra, Ariel, Jordi, Manel i
anterior es va jugar el primer Anàs; mentre que el B va
par�t de selecció de les ca- guanyar 2-0 contra la PB
tegories Benjamí i Aleví, un Collblanc amb gols d’Ibra i
combinat de totes les penyes Aria. El Prebenjamí va jugar
blaugranes dirigit per l’exju- un amistós amb el ‘Vein�’
gador Paco Clos, també amb i va guanyar 3-1 amb gols
la presència de dos jugadors d’Erik. / DdR
de la penya local. El
porter benjamí Noel
Luque, que amb el seu
equip va guanyar 2-1,
i l’aleví Albert Segura,
que es va imposar amb
el seu conjunt 7-0.
Pel que fa als resultats de la jornada, cal
destacar que el Juvenil
va perdre 3-2 davant el Els jugadors de la Penya Albert Segura i
Can Colapí i l’Infan�l va Joaquim Ramoneda. / Cedida
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El club de Judo Balmes
segueix triomfant

hoquei LÍNIA | lliga

El Sènior Masculí Or del Cent Patins
recull la copa de campió de lliga

Judokes del Balmes de Rubí.

El club de judo Balmes torna el seu favor. Aquest és un
a estar d’enhorabona. Encara altre dels principis del judo,
no ha passat ni un mes des “l’aprofitament de la força.”
que una de les seves compeEn el dojo es respira
tidores, Marina Rodríguez, amistat, col·laboració, ajuaconseguís la difícil classifica- da mútua (com deia Jigoro
ció per accedir a la fase final Kano), cansament i suor,
del Campionat d’Espanya de però amb una infinita alegria.
judo de la categoria júnior No es desenvolupa l’agres(fins a 21 anys), i ara torna sivitat, sinó que es canalitza
a repetir la gesta, però en la combativitat. Per aquests
aquesta ocasió dins de la motius, el dojo del Club de
categoria absoluta. Primer, judo Balmes s’omple cada
però, s’ha de classificar entre dia amb infants, joves i adults,
les tres primeres del seu pes tant nois com noies, per
(fins a 63 kg.) en la fase de formar-se com a persones,
sector, que es disputarà a tot seguint les màximes del
València, i on se les haurà de judo, que són:
veure amb les millors judokes • L’educació: és el respecte
de Múrcia, Balears, València, cap als companys.
Catalunya i Andorra.
• El coratge: és fer el que
El dojo del Balmes aplega és just.
un bon grup de judokes, no • La sinceritat: és expressartan sols competidors i com- se amb la veritat sempre.
petidores. L’objectiu més • L’honor: és ser fidel a la
important és el de formar, paraula donada.
més que no pas competir. • L’autocontrol: saber conLa competició només és una trolar les situacions crítide les moltes eines que ens ques.
ofereix el judo, però hi ha • La modèstia: parlar d’un
moltes altres que fomenten mateix sense mostrar orla companyonia, i com deia gull.
el doctor Jigoro Kano (fun- • El respecte: sense el qual no
dador del judo), seguir el pot néixer la confiança.
principi “ajuda i prosperitat • L’amistat: és el més pur dels
mútua”.
sentiments humans.
Per això el judo és conEl Club de judo Balmes
siderat per l’UNESCO com compta amb cinturons neel millor esport per a nens i gres, sempre disposats a
nenes i per adolescents. Amb ajudar al nodrit grup de cinel seu aprenentatge millorem turons de diferents colors
les nostres qualitats físiques que omplen el dojo, dirigits
com són: força, velocitat, co- pel mestre nacional (especiordinació, equilibri, lateralitat, alista) Joan Marcual, cinturó
flexibilitat... També ens apor- negre 8è dan WIBK, i 7è dan
ta un millor creixement ossi RFEJYDA.
i reforçament
de les articulacions. I a tot
això, li podem
afegir que és un
bon sistema de
defensa personal, sobretot
per les noies, ja
que supleixen la
força per la flexibilitat, aprofitant la força de El judo és considerat un esport ideal per
l’adversari en a infants i adolescents.

A la dreta, el Sènior Masculí Or amb la copa. A l’esquerra, el president de la Federació lliurant el trofeu al capità de l’equip. / Cedides

El Sènior Masculí Or va disputar divendres passat el
seu últim partit de la lliga regular, competició de la qual
ja es va proclamar campió la
setmana passada.
Abans d’iniciar-se el partit, l’equip va ser rebut amb
un passadís compost pels
jugadors rivals i pels nois i
noies més joves del club.
Seguidament, el president
de la Federació Espanyola va

entregar la copa de campió
a l’equip.
Cal destacar que l’assoliment del campionat ha
estat molt celebrat pel club,
ja que aquesta és la primera
vegada que el Cent Patins
s’ha proclamat campió de la
Lliga Or, la segona divisió de
l’hoquei línia a nivell estatal.
El partit es va desenvolupar
dins d’un ambient molt
alegre i relaxat. Tot i així,

escacs | competició

Adrián Campos guanya
l’Obert d’Hivern de Sabadell

Adrián Campos, recollint el trofeu de campió. / Cedida

El rubinenc Adrián Campos
va proclamar-se campió
absolut de l’Obert d’Hivern
de Sabadell, amb una puntuació de 8,5 sobre 9.
Campos va prendre el
comandament del torneig
en la primera ronda i el va
dominar amb un avantatge
d’un punt i mig respecte al
segon classificat.
La resta dels jugadors
de l’Agrupació Rubinenca
d’Escacs també van fer
un bon torneig. Antonio
Torrecillas, Manuel Sierra
i Albert Martínez es van
classificar entre els deu
primers de la competició.

D’altra banda, al torneig de Mirasol, Antonio
Aguilera va quedar-se molt
a prop d’aconseguir la victòria després de perdre
en l’última ronda i es va
haver de conformar amb la
tercera posició. També van
participar en la competició
Serafí Algarte i Francesc
Pina.
De cara al 22 d’abril, el
club organitza la primera
de les jornades dedicades
a la promoció dels escacs
entre els infants de Rubí.
La cita serà al pavelló del
col·legi Regina Carmeli a
les 16.30 hores. / AER

l’equip, un cop més, es va
endur la victòria, aquesta
vegada contra el Cpilc d’Oropesa, per un resultat final
de 3-1.
Copa del Rei i de la Reina
D’altra banda, el Sènior Elit
Femení i el Sènior Elit Masculí de l’HCR Cent Patins estan preparant la seva participació en la Copa de la Reina i
del Rei, respectivament, que

es disputaran a Setmana
Santa. Concretament, del
13 al 16 d’Abril a Barcelona,
al barri de Sant Andreu i els
dos equips tenen grans possibilitats d’endur-se el títol
cap a casa. El club vol repetir
la increïble gesta que va
aconseguir l’any passat quan
es va proclamar campió de
la Copa de Rei i de la Reina
el mateix any i de forma
consecutiva. / CHR

TIR AMB ARC | LLIGA NACIONAL BOSC

Dos rubinencs s’imposen
en la tercera tirada de la
Lliga Nacional de Bosc
Aleix Lobato i Albert
Borull Jr. van aconseguir guanyar en
la tercera tirada de
la Lliga Nacional de
Bosc de tir amb arc,
disputada a Guardiolà de Berguedà.
Lobato es va imposar en Compost
Sub14, mentre que el
seu company Borrull,
ho va fer en Longbow
Sub14.
Per la seva ban- Un dels arquers rubinencs. / Cedida
da, Alicia Vargas es
va quedar a les portes del podi amb una quarta posició en
Longbow Sènior. També van participar Rosa M. Lucena, Albert Borrull, Manuel Fuentes, Juan Pedro Serrano i Franciscó
José Madrigal. / CAR

Resultats
Aleix Lobato
Alberto Borrull
Alicia Vargas
Rosa M. Lucena
Albert Borull
Manuel Fuentes
Juan Pedro Serrano
F. José Madrigal

1r
1r
4t
8a
13è
20è
16è
15è

Compost		
Longbow		
Longbow		
Longbow		
Longbow		
Longbow		
Nu		
Compost		

Sub14
Sub14
Sènior
Sènior
Sènior
Sènior
Sènior
Sènior

ESPORTS
WATERPOLO | CAMPIONAT D’ESPANYA

Carlota Alonso es proclama campiona
d’Espanya amb la selecció catalana
La jove waterpolista Carlota Alonso s’ha proclamat
campiona d’Espanya amb
la selecció catalana infan�l.
La compe�ció de seleccions
autonòmiques es va disputar a Madrid aquest cap de
setmana. Els dos combinats
catalans, tant el masculí
com el femení, van aconseguir endur-se el �tol.
Alonso ha aconseguit el
campionat amb la selecció
entrenada per Jordi Valls.
Les noies van imposar-se
a la selecció madrilenya en
una gran ﬁnal i van aconseguir recuperar el �tol que
l’any passat van aixecar les
de Madrid.
DIVISIÓ HONOR Masc.
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

EQUIP
PTS.
AT. BARCELONETA
60
CN SABADELL
56
CN TERRASSA
43
CN MATARÓ
41
CN BARCELONA
35
REAL CANOE
33
CN SANT ANDREU
31
CE MEDITERRANI
29
CDW NAVARRA
15
CN CATALUNYA
12
CN MOLINS
9
CN RUBÍ
7

La selecció catalana de waterpolo infan�l es va proclamar campiona a Madrid. / Cedida

Pel que fa als dos equips
sènior, tots dos van disputar
els seus respec�us par�ts
DIVISIÓ HONOR Fem.
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

EQUIP
PTS.
CN SABADELL
51
CN MATARÓ
45
CN SANT ANDREU
40
CE MEDITERRANI
28
CN MOSCARDÓ
26
CN TERRASSA
25
CN RUBÍ
15
DOS HERMANAS
9
EW SARAGOSSA
5
AR CONCEPCIÓN
5

de lliga i tots dos van perdre
de manera clara. El Masculí
va caure davant el CN Sabadell per 22-7 i el Femení
contra el Sant Andreu per
20-7.
D’altra banda, el Juvenil

això, el conjunt va lluitar ﬁns
al darrer segon per intentar
superar el Fedamar Boet.
LLIGA PREFERENT
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

EQUIP
PTS.
SESE SPURS
36
CE HORITZÓ A*
30
ACIDH A LLUÏSOS
27
BARNA MÀGICS*
27
FORÇA LLEIDA*
21
FEDAMAR BOET
18
PRODIS A
12
JOV. FEDAMAR
9
AMPANS SALLE*
6
LA FUNDACIÓ
3

*Equips amb un partit menys

Masculí ha assolit la classiﬁcació per disputar la ﬁnal
a quatre del Campionat de
Catalunya després de superar en l’úl�m par�t de l’eliminatòria el CN Mataró en
la tanda de penals. / CNR

NATACIÓ | LLIGA CATALANA

El Natació Rubí acull una
jornada de la lliga catalana
benjamí i prebenjamí
Més de 180 nedadors de
la comarca van aplegar-se
dissabte a les instaŀlacions
del Club Natació Rubí per
disputar la 6a jornada de la
lliga catalana benjamí i 4a
prebenjamí.
Els nedadors benjamins
del club rubinenc van demostrar en aquesta penúl�ma jornada el nivell tècnic
assolit durant tota la temporada, intentant millorar
la 19a posició de la jornada
anterior en el rànquing català. Els prebenjamins, per
la seva banda, van disputar
l’úl�ma jornada classiﬁcatòria per a la Final Territorial
la penúl�ma de lliga, també

intentant millorar la 58a
posició a escala catalana de
la jornada anterior.
També el dissabte anterior, tots ells van disputar la
Prova de Nivell, en la qual la
Federació Catalana de Natació avalua el nivell tècnic
per poder disputar la Final
Territorial.
Cal destacar que dels
23 nedadors presentats, 22
van superar la prova amb
èxit i optaran a la classiﬁcació per poder disputar
la Final Territorial. Aquest
fet representa un rècord
de superació de la Prova de
Nivell respecte temporades
anteriors. / CNR

RESULTATS
CN Mataró-Juvenil Masculí
CN Terrassa-Juvenil Femení
CN Catalunya-Cadet Masculí
Aleví A-CN Sant Feliu

L’Horitzó A perd contra el Fedamar
L’Horitzó A no va poder
imposar-se al Fedamar Boet
en la darrera jornada de la
Lliga Preferent de bàsquet
per a persones amb discapacitat intel·lectual.
El conjunt vallesà va
sucumbir 50-52 en un par�t
molt ajustat que es va decidir en l’úl�m instant a favor
del conjunt mataroní.
Les absències d’Ivan
Perálvarez i Joan Lupión
van passar factura a l’equip
dirigit per Enric Planas. Tot i

23

Dijous, 13 d’abril de 2017

Per l’Horitzó van anotar
Toni Torres (18), Sergi de la
Torre (12), Miquel Patón (8),
David Solá (8), Manel Simón
(2) i Marc Sala.
La derrota de l’Horitzó
A ajusta encara més la part
alta de la classiﬁcació, en
la qual el SESE Chicago ha
obert un forat i camina en
solitari cap a la primera
posició. Tot i això, el conjunt
vallesà manté la segona
posició amb un par�t menys
respecte al líder. / CEH

10-8
10-11
12-2
3-6

Can Rosés va acollir la jornada de natació. / Cedida

