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Més facilitats per aparcar
R ubí és una de les ciu-

tats amb més places 
d’aparcament gratu-
ïtes de tot el Vallès. 

Ho corrobora la seva ràtio, que 
és de 0,30 places d’aparcament/
habitant, per sobre d’altres muni-
cipis com Sant Cugat (0,28 places/
habitant), Sabadell (0,24 places/
habitant) Terrassa (0,18 places 
habitant) o Cerdanyola (0,17 pla-
ces/habitant). També té una ràtio 
superior a d’altres ciutats amb una 
població similar, com són Vilanova 
i la Geltrú (0,28 places/habitant) i 
Manresa (0,13 places/habitant).  

Actualment, Rubí compta 
amb prop de 1.500 places d’esta-
cionament gratuïtes. El municipi 
disposa de dues grans bosses 
d’aparcament, amb bons acces-
sos, situades als dos extrems de 
l’illa de vianants: l’Escardívol, amb 
394 places (entre lliures i d’ús 
rotatiu durant 90 minuts -zona 
taronja-); i el Rubí Forma, que en 
té 280 (comptant les lliures i de 
rotació i els punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics -per a fins 
a 4 cotxes i 2 motos-). Aquests 
estacionaments faciliten l’aparca-
ment al centre de la ciutat, un pol 
d’atracció comercial, afavorint el 
teixit productiu d’aquesta zona. 

Paral·lelament, Rubí també 
gaudeix d’una dotzena d’espais 
d’aparcament lliure més: Can Ro-
sés (98 places), pavelló de La Llana 
(73 places), passatge d’Egara (41 
places), Plana de Can Bertran (60 
places), av. Astronomia (60 places), 
Renfe (469 places), c. Turquesa (68 
places), av. Castellbisbal (116 pla-

ces), confluència entre els carrers 
Tres d’Abril i Edison (65 places), 
Ca n’Alzamora (60 places) i ram-
bleta de Joan Miró (37 places). 

Tot i ser una de les ciutats 
amb més aparcament gratuït de 
la comarca, l’Ajuntament està 
habilitant nous espais per satisfer 
les demandes dels rubinencs i les 
rubinenques, especialment als 
barris. 

Un d’ells està situat al carrer 
Mallorca, al tram entre els carrers 
Getafe i Casp. Els treballs per ade-
quar aquest solar, que disposarà 
de 54 places, s’estan executant 

L’Escardívol disposa de places lliures i d’ús rotatiu, totes gratuïtes.

a hores d’ara. “Amb aquesta 
actuació donarem resposta a 
les necessitats d’aparcament 
del veïnat de Ca n’Oriol i, 

alhora, a la reivindicació del 
teixit comercial del barri, ja 
que aquest espai pot facili-
tar fer gestions i compres a 
les botigues de la zona”, ha 
explicat l’alcaldessa, Ana María 
Martínez. 

El consistori també està tre-
ballant per condicionar dos espais 
més com a aparcaments provisio-
nals: a l’avinguda Can Sedó, amb 
capacitat per a una seixantena de 
vehicles, i al carrer Folch i Torres, 
un solar on ara hi estacionen 
una quarantena de vehicles i que 
s’arranjarà amb sauló. “El nostre 

objectiu és oferir una solució 
als problemes d’aparcament 
que tenen els veïns i veïnes 
que viuen a les zones més 
densificades de la ciutat”.

Aparcaments oberts 24 hores
D’altra banda, la ciutat també dis-
posa de 847 places d’aparcament 
de pagament, repartides en quatre 
pàrquings: el del Mercat (322 
places), el del Centre d’Esports 
Municipal (CEM) 25 de Setembre 
– Duet Sports (196 places), el de 
la plaça de l’Onze de Setembre (99 
places) i el de la plaça de Salvador 
Allende (230 places). 

Tots quatre estan operatius les 
24 hores del dia, tots els dies de la 
setmana –el de Salvador Allende es 
va aconseguir que funcionés tot el 
dia al juny de 2017–. Amb l’ober-
tura ininterrompuda dels dos apar-
caments del centre, l’Ajuntament 
ha satisfet una demanda històrica 
del conjunt de la ciutadania i, molt 
especialment, dels establiments de 
restauració. I és que l’horari ante-
rior (recordem que, anteriorment, 
el de la pl. Onze de Setembre 
només funcionava de dilluns a 
divendres de 8 a 22 h i els dissab-
tes de 8 a 15 h; mentre que el de 
Salvador Allende obria de dilluns a 
dissabte de 8 a 22 h) s’havia mos-
trat insuficient per a bona part de 
la ciutadania, que havia de desistir 
d’utilitzar aquestes instal·lacions 
quan sortia a sopar o volia gaudir 
de qualsevol altra opció d’oci en 
horari nocturn. 

Per últim, Rubí també compta 
amb 68 places de zona blava. 

Al carrer Mallorca s’hi està construint un aparcament amb capacitat per a 54 vehicles. A la ciutat hi ha una dotzena d’aparcaments lliures, entre ells l’ubicat al carrer Edison amb Tres d’Abril.

Rubí és una de 
les ciutats amb 

més places 
d’estacionament 

gratuïtes de tot el 
Vallès, amb una 

ràtio de 0,30 places/
habitant
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CRISTINA CARRASCO

Aconseguir un espai multi-
funcional, accessible per a 
tothom i que compleixi les 
actuals normatives en ma-
tèria de seguretat, però res-
pectant els elements històrics 
de l’edifi ci i recuperant l’es-
plendor d’èpoques passades. 
Aquests són els eixos en els 
quals es basa el projecte de 
rehabilitació de l’emblemà� c 
edifi ci del Casino que ha estat 
presentat aquest dilluns per 
l’alcaldessa, Ana M. Mar� nez, 
i pel director de Serveis Terri-
torials, l’arquitecte rubinenc 
Josep Milà.

La primera edil ha asse-
nyalat que la rehabilitació 
vol recuperar l’esperit dels 
casinos multiculturals de 
principis del segle XX, man-
tenint-se fi del “a la història 
de l’edifi ci, lligada a l’ac� vitat 
cultural i a l’associacionisme 
rubinenc”. Des que l’any 1927 
va obrir les seves portes, el 

conver� r l’espai del darrere 
de l’an� c bar, al passeig Fran-
cesc Macià, com a magatzem 
amb moll de càrrega.

A més, el projecte garan-
teix la plena accessibilitat de 
l’espai, amb l’única excepció 
d’una petita part de llot-

Casino, obra de l’arquitecte 
Ramon Puig i Gairalt, ha estat 
un espai mul� funcional: sala 
de ball, de cinema, escenari 
de tot tipus d’espectacles 
i local d’activitats diverses 
d’en� tats. Aquesta mul� fun-
cionalitat és un dels aspectes 

claus de la rehabilitació que 
es proposa, ja que es planteja 
el Casino com a centre cultu-
ral polivalent i alhora com a 
espai escènic.

La proposta respecta la 
sala gran i l’annex com a local 
social o zona de bar, a més de 

Ana M. Mar� nez i Josep Milà, durant la presentació del projecte de rehabilitació. / Iban Coca

ges que no es pot adaptar 
per qües� ons tècniques. La 
instal·lació de dos ascen-
sors facilitarà l’accés a totes 
les plantes, que comptaran 
amb serveis bàsics com els 
lavabos.

La proposta respecta al 
màxim el projecte de Puig i 
Giralt, fi ns al punt que manté 
la majoria d’elements exte-
riors i interiors de l’edifici, 
sigui res� tuint els originals 
o reproduint-los de manera 
fi dedigna. Entre aquests ele-
ments hi ha les reixes al pa� , 
que són originals, els fanals 
de fora, alguns llums interiors 
i elements de fusteria. A més, 
es vol recobrar l’esplendor de 
l’espai amb actuacions com 
la recuperació del galliner, 
actualment tapat per un cel 
ras, o la pintura, que tornarà 
al color blanc original.

Josep Milà també ha res-
saltat que un dels aspectes 
més importants ha estat el 
tractament acústic tant a 

l’interior, per tal que els actes 
gaudeixin de la qualitat acús-
� ca adequada, com a l’exteri-
or, per evitar les molès� es als 
veïns. La rehabilitació, amb 
un cost d’uns 4 milions d’eu-
ros, s’iniciarà a fi nals d’any o 
principis de l’any vinent.

L’alcaldessa presenta la proposta d’actuació, que s’iniciarà a fi nals d’any o a principis 
del 2019 i que està pressupostada en uns 4 milions d’euros

La rehabilitació del Casino respectarà la història 
de l’edifi ci i el seu caràcter mul� funcional
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Gent de Rubí enamorada de 
la terra, persones anònimes 
que vetllen pel medi ambient
REDACCIÓ

A la nostra ciutat hi ha molta 
gent anònima que vetlla pel 
medi ambient des de dife-
rents àmbits. Amb l’objec� u 
de reconèixer la feina que 
fan, l’ac� vitat ‘Parlant de la 
terra’, que dona el tret de 
sor� da a la programació per Una de les ac� vitats per recuperar l’entorn de la font de Can Moritz. / Cedida

celebrar el Dia de la terra a 
la ciutat, inclou aquest any 
l’apartat titulat ‘Gent de 
Rubí enamorada de la terra’. 
Segons el regidor de Medi 
Ambient, Moisés Rodríguez, 
la proposta vol “donar a 
conèixer la important tasca 
que fan amb l’objec� u que 
altres rubinencs i rubinen-
ques es contagiïn d’aquest 
esperit”.

‘Parlant de la Terra’, que 
� ndrà lloc aquest divendres 
a les 18 hores a la Biblioteca, 
inclou altres xerrades com 
una sobre el paper de les 
abelles en el manteniment 
de la biodiversitat o una 
altra en referència al reci-
clatge artístic, en el qual 
dos ar� stes rubinencs ex-
plicaran i mostraran la seva 
obra a par� r de la u� lització 
de material reciclat.

Enguany, la programació 
del Dia de la Terra, un esde-
veniment lúdic i divulga� u 
amb el qual es vol reforçar 
el vincle de la ciutadania 
amb el seu entorn natu-

ral, inclou una quarantena 
d’ac� vitats i girarà al voltant 
de la gran quan� tat de per-
sones i associacions locals 
que s’esforcen per cuidar el 
planeta. En l’organització de 
les ac� vitats s’han implicat 
12 entitats, 9 productors 
agrícoles, apícoles i agraris, 
4 comerços, 7 establiments 
restauradors i 9 ar� stes.

L’activitat central arri-
barà el dissabte 21 d’abril 
amb la Fira de la Terra, 
que enguany es realitzarà 
a les places Pearson i de la 
Nova Estació. Però des de 
divendres i fi ns al dia de la 
fi ra s’han organitzat altres 
activats com un taller de 
música reciclada, un i� ne-
rari pels torrents de Rubí, 
el curs de cuina: de l’Hort 
a taula, l’Ecobodum: hort 
en família i apicultura i un 
ecotaller sobre cosmètica 
familiar. 

També s’han organitzat 
cinc visites a masies i jorna-
des de natura a la Font de 
Sant Muç i de Can Moritz.

La Font del Ferro obrirà 
les portes aquest diumenge 
a tota la ciutadania
La societat municipal Font 
del Ferro celebrarà el 15 
d’abril una jornada de por-
tes obertes amb l’objec� u 
de donar a conèixer la seva 
activitat social, laboral i 
produc� va. Entre les 10 i 
les 15 hores, la ciutadania 
podrà visitar el viver, com-
prar plantes i gaudir de 
diverses propostes lúdiques 
i divulga� ves.

Un any més, seran els 
mateixos treballadors i tre-
balladores de la Font del 
Ferro els que guiaran la 
ciutadania durant la seva 
estada a la fi nca. D’aquesta 
manera, les persones visi-
tants podran conèixer de 
primera mà la tasca que s’hi 
desenvolupa, quin � pus de 
plantes s’hi cul� ven, acce-
dir a les darreres novetats 
de producció i, fins i tot, 
par� cipar en un taller de 
sembra de planta aromà-
� ca. Durant la jornada de 
portes obertes també es 
podrà gaudir d’actuacions, 
d’un pica-pica i de l’obsequi 

d’una planta de producció 
pròpia —fins a exhaurir 
existències—.

Amb aquesta ac� vitat 
anual, que ja s’ha con-
vertit en una tradició, la 
Font del Ferro vol donar-se 
a conèixer com una em-
presa competitiva on les 
persones professionals i 
els particulars poden ad-
quirir plantes de qualitat 
a un bon preu. La jornada 
també té com a finalitat 
difondre la important tasca 
d’inclusió social que desen-
volupa aquesta societat, 
oferint formació i treball 
a persones amb diversitat 
intel·lectual, així com altres 
serveis relacionats amb 
aquest col·lec� u.

És el cas de l’Oficina 
d’Atenció a la Diversitat 
Funcional, que disposarà 
d’un estand informa� u al 
recinte on els visitants po-
dran fer les seves consultes 
i endur-se un exemplar del 
catàleg de serveis sobre 
diversitat funcional. / DdR
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clam al carrer per unes pensions dignes
mArtA cAbrerA

Més de mig miler de perso-
nes van respondre a la crida 
del Moviment per unes 
Pensions Públiques Dignes 
(MPD) de Rubí dimecres al 
vespre per exigir al govern 
espanyol un augment de 
les pagues als jubilats i pen-
sionistes.

La mobilització va ar-
rencar des de la plaça Pere 
Aguilera i va recórrer el 
passeig Francesc Macià i 
l’avinguda Barcelona fins a 
acabar a la plaça de la Nova 
Estació, on es va llegir un 
manifest.

Un text que reivindi-
ca la revalorització de les 
pensions, referenciant-les 
en l’IPC, la derogació de la 
reforma de les pensions 
del 2013, l’increment de 
les pensions mínimes, no 
contributives i el SOVI i l’ele-
vació les bases de càlcul de 
les pensions de viudetat, a 
més d’un pacte d’estat per 
garantir les pensions.

Durant el recorregut de 
la marxa, es van sentir molts 
crits contra Mariano Rajoy, 

a qui els manifestants van 
acusar de “lladre”. També es 
van poder llegir pancartes 
on posava ‘Por votar unos 
ladrones nos quedamos 
sin pensiones’, ‘El 0,25% és 
una estafa’ o ‘Mariano, no 
metas más la mano’.

Els organitzadors de la 
manifestació estaven molt 
satisfets per la resposta 
ciutadana, amb més de 500 
persones al carrer: “Estem 
molt contents perquè quan 
vam plantejar la manifesta-

fer i recorda que a Rubí hi 
ha prop de 30.000 jubilats 
afectats per la pèrdua de 
poder adquisitiu.

El col·lectiu veu amb 
molts recels la proposta de 
pujada de l’1 al 3% pacta-
da entre el Partit Popular 
i Ciudadanos en els nous 
pressupostos, que de mo-
ment no tenen suport per 
tirar endavant: “No hem de 
fer cas als cants de sirena 
del 3% perquè hi ha molta 
trampa perquè la gent piqui, 

Més de mig miler de rubinencs van sortir als carrers contra la pujada del 0,25% de les pensions. / M.C. 

ció no sabíem que podria 
passar, però ha estat un 
èxit”, va afirmar Jordi Na-
varro, un dels impulsors de 
l’MPPD a Rubí.

Navarro afirma que en-
cara hi ha molta feina per 

A la mobilització, hi va assistir principalment gent gran. / M.C.

al final els pensionistes a 
qui li aplicarien aquest 3% 
no és ni un terç del total”, 
afirma Navarro, que també 
va carregar contra el PSOE 
per “no fer res per apartar 
Rajoy del govern”.

Precisament, van assistir 
a la manifestació una nodri-
da representació del PSC, 
encapçalats per l’alcaldessa, 

Ana M. Martínez. També hi 
van assistir representants 
d’ERC, l’AUP, ICV, el PDeCAT 
i Podem. A més, la mani-
festació va tenir el suport 
dels col·lectius Rubí Sanitat 
i l’Associació Rubí Sociocul-
tural per la Integració, entre 
altres. L’MPPD es reuneix 
cada dimarts a les 11 h a la 
plaça Pere Aguilera.

Els manifestants 
exigeixen que 
l’augment de 
les pensions 
estigui lligat a l’IPC
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Les escoles Pau Casals i Montessori 
inicien projectes educa� us amb 
ins� tucions de pres� gi
Les escoles Pau Casals i 
Maria Montessori són dos 
dels centres que han estat 
seleccionats per desenvo-
lupar el programa ‘Magnet, 
aliances per a l’èxit educa-
� u’, durant els propers qua-
tre anys. El programa està 
impulsat per la Fundació 
Jaume Bofill, el Departa-
ment d’Ensenyament de la 
Generalitat, la Diputació, 
el Consorci d’Educació de 
Barcelona i l’Institut de 
Ciències de l’Educació de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

L’escola Pau Casals, que 
des de fa anys desenvolupa 
un projecte de fi losofi a per 
promoure la capacitat re-
fl exiva i crí� ca en l’alumnat, 
veu com una gran oportuni-
tat par� cipar en el progra-
ma ‘Magnet’ de la mà de 
la Filmoteca de Catalunya i 
sota el lema ‘Una escola de 
pel·lícula!’. 

L’aliança amb la insti-
tució cultural encaixa to-
talment amb els objec� us 
educatius del centre, ja 
que el cinema és un bon 
llenguatge per acompanyar 
la construcció d’iden� tats 

personals i col·lec� ves vin-
culades al pensament crí� c, 
crea� u i curiós. A través del 
cinema, els alumnes desco-
breixen què tenen en comú 
amb els altres i comprenen 
que poden construir altres 
realitats.

Pel que fa al projecte 
del Maria Montessori, el 
centre té el suport de la 
Fundació CIM de la Uni-
versitat Politècnica de Ca-
talunya per desenvolupar 
el seu projecte ‘Magnet’, 
amb la tecnologia i el món 
digital com a centre del seu 
programa educa� u.

L’escola comptarà amb 
el coneixement d’aquesta 
ins� tució, experta en engi-
nyeria i ges� ó de la tecno-
logia per a les empreses, 
per impregnar la manera 
d’aprendre en tots els àm-
bits possibles. 

El centre aposta per un 
coneixement molt vinculat 
a metodologies relacio-
nades a l’aprenentatge 
STEAM ─que engloba les 
ciències, les matemà� ques, 
la tecnologia, l’enginyeria i 
l’art─ i a la programació i la 
robò� ca. / DdR

L’Auditori Vallhonrat, situat 
al carrer Sant Pere, 77-79, 
acollirà dijous 19 d’abril a 
les 19 hores una xerrada 
de l’historiador rubinenc i 
membre del Grup de Col-
laboradors del Museu de 
Rubí Ramon Batalla, coin-
cidint amb els 100 anys de 
la fi  de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918).

El 28 de juny del 1914, 
l’arxiduc i hereu del tron de 
l’Imperi austrohongarès, 

Francesc Ferran, i la seva 
dona, Sofi a Chotek, van ser 
assassinats a Sarajevo. Per 
primera vegada, un acte 
terrorista va ser el pretext 
d’una guerra, una carnis-
seria amb un gran nombre 
de països implicats en el 
confl icte i que va mobilitzar 
65 milions de soldats, va 
esquerdar tres imperis i es 
calcula que va provocar 20 
milions de morts entre mili-
tars i civils. Aquell magnicidi 

va canviar per sempre més 
el món. El segle XX no va co-
mençar el 1900, sinó amb el 
fi nal de la Gran Guerra. 

Any Raimon Panikkar
D’altra banda, i coincidint 
amb la commemoració del 
centenari del naixement 
de Raimon Panikkar (1918-
2010), aquest divendres a 
les 19 hores � ndrà lloc una 
xerrada a càrrec de Pere 
Bel, membre del GCMR-

CER, sobre la vida d’aquest 
fi lòsof i teòleg, considerat 
un dels més importants de 
Catalunya en el camp de 
la reflexió intercultural i 
interreligiosa. Panikkar va 
ser autor d’una vuitante-
na d’obres escrites en sis 
llengües, doctor honoris 
causa per les universitats de 
les Illes balears, Tübingen, 
Urbino i Girona i professor, 
entre altres ins� tucions, a 
Harvard i Califòrnia. / DdR

Xerrada sobre els 100 anys del fi nal de la I Guerra Mundial 
a càrrec de l’historiador Ramon Batalla a l’Auditori Vallhonrat

L’Associació de Veïns Segle XXI, en 
perill per la falta de relleu generacional
M.CABRERA

L’Associació de Veïns Segle 
XXI afronta el futur amb 
incertesa. Ara mateix, hi 
ha sis persones a la junta 
directiva, entre les quals 
n’hi ha tres que tenen edats 
entre els 70 i els 80 anys. 
“Els més veterans ja ho vo-
len deixar perquè fa molts 
anys que estan a l’en� tat i si 
ningú pren el relleu, potser 
l’en� tat s’haurà de dissol-
dre”, explica Juan Antonio 
Rodríguez, un dels vocals de 
l’associació veïnal, nascuda 
el 2010.

L’AV Segle XXI no és una 
de les en� tats veïnals més 
ac� ves de la ciutat, ja que 
no disposa de seu pròpia, 
però la seva ac� vitat es con-
centra en defensar els inte-
ressos del barri davant de 
l’Ajuntament o els empresa-
ris, ja que està molt a prop 
d’un polígon industrial. Això 
signifi ca trobades i reunions 
amb diferents agents i Juan 
Antonio Rodríguez creu que 
amb tres persones a la junta 

aquesta és una feina que 
no es podria assumir i per 
tant l’en� tat podria acabar 
desapareixent.

Per aquest mo� u, en les 
darreres setmanes, l’en� tat 
ha enviat cartes als veïns 
per demanar un relleu, si 
no en forma de candida-

tura, almenys de persones 
que puguin par� cipar com 
a vocals a la junta. El 24 
d’abril està prevista una 
assemblea general, on es-
tan convidades les 150 
famílies associades, en la 
qual s’haurà d’escollir la 
nova junta direc� va per als 

propers anys.
El barri Segle XXI va 

néixer als anys 90 i hi viuen 
aproximadament entre 400 
i 500 persones. Està situat 
en una de les entrades de 
Rubí per Sant Cugat, entre 
el parc de Ca n’Oriol i el bar-
ri del 25 de Setembre.

El barri del Segle XXI està situat entre el 25 de Setembre i el parc de Ca n’Oriol. /  Iban Coca

La Festa de l’Au� sme, ajornada 
pel mal temps, serà diumenge 
L’associació de famílies de 
persones amb au� sme, Ru-
bíTEA, organitzadora de la 
Festa de l’Au� sme i de la car-
rera solidària Correcorre va 
ajornar el passat cap de set-
mana els dos esdeveniments 
per la previsió de mal temps. 
Tant la festa com la cursa 
es duran a terme fi nalment 
aquest diumenge 15 d’abril a 
la plaça del Doctor Guardiet. 

La carrera solidària arren-
carà a les 9.30 hores amb 
el lliurament de dorsals i 
avituallament per als inscrits 
i a les 10 hpres es donarà el 
tret de sortida a la cursa. 
Posteriorment � ndrà lloc la 
Festa de l’Au� sme RubíTEA, 
que començarà a les 11 
hores amb una xocolatada 
i inclourà diverses ac� vitats 
infan� ls i actuacions. / DdR
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DE LA TerraDia tallers · visites a masies · cuina · mercats  
conferències · compostatge · exposicions  
activitats infantils · horticultura · ecologia

Divendres 13, 18 h 

Parlant de la Terra
·  Mel i abelles, dolçor i biodiversitat
·  Gent de Rubí enamorada de la terra
·  Reciclatge artístic

Biblioteca Mestre Martí Tauler

Dissabte 21, de 10 a 14 h 

Fira del Dia de la Terra

Cuina, productors i apicultors locals
Comerços ecològics
Eco espai gastronòmic
Compostatge
Projectes i entitats locals
Activitats infantils
Eines i maquinària agrícola
Música i dansa   

Plaça de Pearson i Plaça de la Nova Estació

Visita les masies de Rubí
Dissabte 14
Can Feliu, Can Xercavins 
i Can Pi de la Serra

Diumenge 22
Can Serrafossà 

Del 13 al 26 d’abril de 2018

Activitats al medi natural
Diumenge 15
Art Natura a la font de Sant Muç, 11 h 

Dijous 19, 17.15 
EcoBOdum: Hort en família i apicultura

Diumenge 22, 10 h
Recuperació de l’entorn de la font de Can Moritz

Cuina, productors i apicultors localsCuina, productors i apicultors locals

Eines i maquinària agrícola

Plaça de Pearson i Plaça de la Nova EstacióPlaça de Pearson i Plaça de la Nova EstacióPlaça de Pearson i Plaça de la Nova Estació

De l’hort a taula
cursos de cuina

Dilluns 16, 18 h
Can Ramoneda & L’Artesana

Dimarts 17, 18 h
Ecobodum & La Popular

Dijous 19, 18 h
Can Ramoneda & Consol i Jordi

Places limitades. 
Reserva per ordre d’inscripció.
Inscripcions al web https://goo.gl/Hn8Rnx 
o trucant al Telèfon Verd 900 130 130 
(936 999 801 des d’un mòbil). 

vine a dinar!

Dissabte 14, 11.30 h
Música reciclada amb en Dimir Viana

Dimarts 17, 16 h
Dibuixem l’entorn natural amb en Quim Conca

Dijous 19, 18 h
EcoTaller: Cosmètica natural

Divendres 20, 18 h
Curs de Compostatge Casolà

Dimecres 25, 18 h
EcoTaller: Vivint el medi ambient en família
Inscripcions a educacio@ajrubi.cat

5è
ANIVERSARI

Consulta tots els detalls del programa a:
www.rubi.cat/diadelaterra

Cursos i tallers

curs per a adults
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Una taula rodona reivindica el repte de 
defensar els Drets Humans en la quoti dianitat

Comencen a executar la primera 
fase de la xarxa ciclista de la ciutat

REDACCIÓ 

Una taula rodona ha donat 
el tret de sortida aquest 
dimarts a la programació de 
primavera de la xarxa Ciutat 
Defensores dels Drets Hu-
mans a la ciutat. La cita ha 
comptat amb la parti cipació 
del llicenciat en Dret per la 
Universitat Autònoma de 
Madrid i Màster en Drets 
humans i resolució de con-
flictes per la Long Island 
University de Nova York i 
activista per la pau, Che-
ma Caballero, la regidora 
de Serveis a les Persones, 
Marta García, la Síndica de 
Greuges de Rubí, Milagros 
Calleja, i tres membres del 
Consell dels Infants de la 
ciutat.

A parti r de l’experiència 
de Caballero en la reinserció 
dels nens i nenes soldats en 
diversos països africans, la 
taula rodona va refl exionar 
al voltant dels drets dels 
infants i la necessitat que 
aquests siguin explicats, tre-

REDACCIÓ

Dos dels quatre projectes 
que integren la primera fase 
de la xarxa ciclista de Rubí ja 
estan en marxa, segons ha 
anunciat l’Ajuntament. El 
recorregut, amb una longi-
tud aproximada d’11,5 qui-
lòmetres, unirà el polígon 
de La Llana amb l’estació de 
Ferrocarrils de la Generalitat 
(FGC), passant per diferents 
indrets del municipi.

Un dels projectes que 
ja s’està executant és el 
d’arranjament del camí del 
torrent dels Alous i les con-
nexions amb el parc de 
Ca n’Oriol. Les obres es 
van iniciar el 15 de març i 
tenen una durada prevista 
de quatre mesos. Artea Me-
diambient SL és l’empresa 
encarregada de dur a terme 
els treballs, amb un pressu-
post de 92.181,02 euros. 
L’actuació es divideix en tres 
trams: entre el parc de Ca 
n’Oriol i el carrer Leonardo 
da Vinci, entre aquesta via 
i el torrent dels Alous i un 
darrer tram en zona verda 
entre els carrers Pontevedra 

ballats i defensats en el dia a 
dia i en l’entorn proper.

L’acti vista va explicar el 
fenomen dels nens i nenes 
soldats i quin és el treball 
que ha desenvolupat en 
diversos indrets per recupe-
rar aquestes persones per 
a la societat. L’experiència 
de Caballero va ser el punt 
de parti da del debat, que 
també va abordar la defensa 
dels drets en el dia a dia i en 
entorns on no hi ha confl icte 
aparent. Segons Chema 
Caballero, en els nostres 
entorns hi ha molts ti pus de 
discriminació i vulneració de 
drets menys evidents, però 
va assenyalar que “si no 
ets capaç de canviar el teu 
entorn, no aniràs a defensar 
els Drets Humans a cap racó 
del món”. A més, va remar-
car la necessitat d’escoltar 
la veu dels que veuen els 
seus drets trepitjats com a 
primer pas per evitar aques-
tes situacions.

En aquest senti t, la res-
ponsable de Serveis a les 

i Palència.
També està en marxa 

el projecte de millora de la 
mobilitat de vianants i de bi-
cicletes entre la urbanització 
de Can Sant Joan, el torrent 
dels Alous i l’estació d’FGC, 
que va començar la set-
mana passada. El traçat es 
desenvolupa en dos trams: 
un primer segment en zona 

Persones, Marta García, 
va reivindicar la feina feta 
des del Consell dels Infants 
i les seves aportacions a 
diferents iniciati ves muni-
cipals. García va remarcar la 
importància que els infants 
segueixin el procés de “tenir 
presència acti va, parti cipin i 
voti n” perquè vegin els seus 
drets respectats. 

Per la seva banda, la 
Síndica de Greuges de Rubí, 

verda a través del torrent 
dels Alous fi ns a arribar al 
parc existent vinculat a la ur-
banització de Can Sant Joan; 
i un segon tram que s’inicia 
a la confl uència de la BP-
1503 amb el carrer Marconi, 
que discorre per la vorera 
fi ns a enllaçar amb el parc 
de la urbanització de Can 
Sant Joan i connecta amb 

Milagros Calleja, va ressaltar 
que “des del nostre dia a dia 
ens hem de comprometre 
en la defensa dels Drets 
Humans”. Calleja va incidir 
en la importància de la 
pedagogia en aquest àmbit 
i va animar la ciutadania a 
parti cipar en les acti vitats 
que durant aquesta setma-
na tenen lloc a la ciutat al 
voltant de la defensa dels 
Drets Humans.

el parc de la Pau i la Natura 
per acabar enllaçant amb 
la rambla del Ferrocarril. 
Les obres, també amb una 
durada prevista de quatre 
mesos, les duu a terme Her-
cal Diggers, SL per un import 
de 113.182,78 euros.

Durant aquesta segona 
quinzena d’abril, l’Ajunta-
ment impulsarà el projecte 
d’arranjament del camí de 
Can Tiraïres i les seves in-
terseccions, que realitzarà 
Catalana d’Inversió i Cons-
trucció 3, SL (CIC3) amb un 
pressupost de 75.721,93 eu-
ros i un termini d’execució 
aproximat de tres mesos. 
L’actuació contempla l’ar-
ranjament dels camins de 
la zona boscosa de Can Ti-
raïres (entre el carrer Àlaba, 
la C-16 i el carrer Mallorca), 
Ca n’Oriol i la zona est de 
la C-16.

Finalment, a la quarta 
fase, l’empresa Jordi Riera 
SL durà a terme, el segon 
semestre d’aquest any, el 
projecte de xarxa de carril 
bicicleta entre el pont de 
La Llana i la connexió amb 
la serra de Cantallops.

Un dels pocs carrils bici que hi ha a la ciutat. / Iban Coca

Un moment de la taula rodona. / Localpres
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El Mercat Municipal i el CAP 
Anton de Borja van orga-
nitzar dijous de la setmana 
passada la jornada Cistella 
Saludable, coincidint amb 
la commemoració del Dia 
Mundial de la Salut. L’ob-
jectiu de l’activitat era sen-
sibilitzar la població sobre la 
importància d’alimentar-se 
bé i portar una vida salu-
dable.

Infermeres del CAP An-
ton de Borja van desplaçar-
se al Mercat i van estar  
informant els clients sobre 
alimentació saludable. Les 
professionals sanitàries van 
explicar als clients que men-

jar bé no és car si es fan 
servir aliments naturals i de 
proximitat i també van en-
senyar menús basats en una 
dieta saludable i econòmica, 
a partir de productes que es 
poden trobar a les parades 
del Mercat. Els clients del 
Mercat que es van apropar 
a la parada del CAP Anton 
de Borja també van optar 
a vals de descompte a les 
parades de l’equipament. 
Per participar en el sorteig, 
calia omplir una petita en-
questa que ara permetrà 
a les infermeres fer-se una 
idea dels hàbits alimentaris 
dels rubinencs. / DdR

El Mercat i el cAP Anton Borja 
ensenyen com omplir la cistella 
per tenir una dieta saludable

infermeres del cAP es van desplaçar al Mercat per mostrar com omplir 
la cistella per tenir una dieta saludable amb pocs diners. / cedida

Es constitueix  la Taula d’inclusió social, 
que aplega entitats d’acció social i tècnics 
L’òrgan té entre els seus objectius elaborar el Pla d’inclusió social
rEDAcció

L’alcaldessa, Ana M. Martí-
nez, i la regidora de Serveis 
a les Persones, Marta Gar-
cía, van presidir dimecres 
la constitució de la Taula 
d’inclusió social de Rubí, 
un nou òrgan participatiu 
que reuneix representants 
de les entitats locals d’acció 
social ─ASAV, Creu Roja, 
Frater-Nadal i Càritas─ i 
tècnics de diversos serveis 
municipals.

L’objectiu de la taula 
és posar en comú els co-
neixements de diferents 
agents de la ciutat i, a partir 
d’aquests, analitzar, debatre 
i elaborar propostes d’actu-
ació en l’àmbit de les polí-
tiques socials. “La idea és 
tenir un espai compartit de 
reflexió i acompanyament 
en l’elaboració de les acci-
ons que tenen a veure amb 
la inclusió social”, ha asse-
nyalat Ana M. Martínez. 

Segons la primera edil, 
la constitució d’aquesta 
nova taula va més enllà de 
la participació per buscar la 
implicació directa de tots 
els agents que treballen 
en aquest àmbit. La Taula 

d’inclusió social prioritzarà 
el treball transversal i, per 
aquest motiu, a banda de 
ser-hi representats tècnics 
municipals de diversos ser-
veis, també hi participaran 
membres d’altres òrgans 
coordinats des de l’admi-
nistració, com és el cas de la 
Taula pel dret a l’habitatge, 
la Taula d’atenció a la di-
versitat funcional o la Taula 
d’infància i adolescència.  

L’espai tindrà una perio-

dicitat bimensual.

Pla d’inclusió social
Un dels primers objectius 
d’aquest nou espai de parti-
cipació serà elaborar un Pla 
local d’inclusió social que 
permeti planificar de forma 
coordinada les polítiques 
socials i de benestar. El Pla 
ha d’estructurar els recursos 
locals per poder pal·liar els 
factors i processos d’exclu-
sió social, establir els criteris 

que han de guiar les accions 
socials comunitàries i reunir 
informació sobre l’exclusió 
social a la ciutat i els serveis 
existents.

En una primera fase, 
aquest document recollirà 
tota la feina que ja s’està 
desenvolupant en aquest 
àmbit. En una etapa pos-
terior, i després d’avaluar 
tot el treball realitzat, el 
pla s’enriquirà amb noves 
accions. 

Sessió constitutiva de la Taula d’inclusió social. / Localpres

Les beques esportives per a infants i joves 
subvencionaran també l’esport inclusiu

rEDAcció

La ciutadania podrà accedir 
aviat a la nova convocatòria 
de subvencions per a la 
pràctica de l’esport federat, 
els Jocs Esportius Escolars 
i les activitats esportives 
d’inclusió corresponents 
a la temporada 2017-18. 
Aquests ajuts estan adre-
çats a infants i joves de 4 
a 18 anys de la ciutat que 
realitzen activitats esporti-

Detenen quatre joves per 
una vintena de robatoris amb 
violència a Rubí i Sant Cugat
Els Mossos d’Esquadra de 
la Unitat d’Investigació de 
Rubí van detenir dimarts 
quatre joves de nacionalitat 
magrebina i veïns de Rubí 
per la seva implicació en 21 
robatoris amb violència o 
intimidació. La investigació 
es va iniciar fa pocs mesos 
quan els agents van detectar 
un increment d’aquest tipus 
de robatori a les rodalies de 
les estacions de Rubí, Sant 
Cugat, Hospital General, 
Valldoreix i Mira-sol dels Fer-
rocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC). En la ma-
joria dels casos les víctimes 
eren menors d’edat.

 El modus operandi dels 
lladres era molt similar, 
acostumaven a anar en 
grup, dos o tres joves, en 
alguna ocasió fins a cinc. En 
la majoria dels casos agafa-
ven les víctimes fortament 
pel coll amb la finalitat d’im-
mobilitzar-los mentre els 
escorcollaven les butxaques 
i els intimidaven verbalment 
o bé els propinaven cops de 

puny o empentes. En alguns 
dels casos van arribar a 
fer servir armes blanques i 
defenses extensibles per tal 
d’intimidar les víctimes. 

 El botí preferit dels lla-
dres eren diners en efectiu 
i telèfons mòbils, tot i que 
en algun cas van arribar a 
sostreure una bicicleta. Els 
robatoris es van començar 
a produir el novembre del 
2017 i es van allargar en el 
temps fins a finals de febrer 
del 2018.

 La investigació continua 
oberta i no es descarta la de-
tenció de més joves que ha-
gin pogut estar involucrats 
en aquests robatoris.

 Els detinguts menors 
d’edat han estat posats a 
disposició de la Fiscalia de 
Menors, que ha deixat en 
llibertat els joves, un d’ells 
sota vigilància. El major 
d’edat, amb antecedents 
policials previs, ha passat a 
disposició judicial i el jutge 
ha decretat el seu ingrés a 
presó. / DdR

ves extraescolars a través 
d’entitats o d’associacions 
de mares i pares (AMPA).

En aquesta edició, les 
subvencions s’amplien a ac-
tivitats esportives d’inclusió 
i, tal com va acordar el Ple, 
també a infants i joves que 
practiquen esport fora de 
la ciutat perquè no hi ha 
oferta d’aquella disciplina 
al municipi. “La voluntat 
d’aquestes subvencions és 
facilitar l’accés a la pràcti-

ca esportiva i aconseguir 
que cap nen o nena de 
Rubí deixi de fer esport per 
raons econòmiques”, ha 
explicat l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez. Enguany, també 
s’ha establert un topall a la 
subvenció amb un màxim 
de 525 euros per sol·licitud, 
amb l’objectiu que no hi hagi 
desequilibris entre discipli-
nes i s’especifiquen els con-
ceptes subvencionables que 
inclouen la roba esportiva 
que es pot subvencionar fins 
a un màxim de 125 euros.

Les beques esportives 
d’aquesta temporada estan 
dotades amb una partida 
pressupostària de 120.000 
euros. Com la temporada 
passada, la concessió dels 
ajuts es farà segons la renda 
anual de la unitat familiar, a 
partir de la qual s’establirà 
el percentatge d’ajut que 
li correspondrà a la família 
sol·licitant. En el cas de les 

activitats d’inclusió, els per-
centatges de la subvenció 
s’incrementen un 5% per a 
aquelles famílies que tinguin 
dret a rebre un ajut parcial.

El termini per presentar 
les sol·licituds s’obrirà en els 
pròxims dies i es comunicarà 
a través de les entitats, les 
AMPA i les xarxes socials 
municipals. Les famílies dis-
posaran de 15 dies hàbils 
per poder formalitzar la 
demanda a través de les 
Oficines d’Atenció a la Ciu-
tadania.

A la convocatòria 2016-
17, es van rebre 376 sol-
licituds, 317 de les quals 
reunien tots els requisits 
per ser acceptades. En total, 
l’Ajuntament va concedir 
80.000 euros en ajuts. Les 
sol·licituds es corresponien 
amb un total de 24 activitats 
esportives impartides per 
entitats i AMPA de discipli-
nes diverses.

Les subvencions s’amplien a activitats esportives d’inclusió. / Arxiu
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Marta cabrera

Com era d’esperar, la moció 
sobre les dietes de l’alcal-
dessa com a consellera de 
la Diputació de Barcelona va 
ser l’assumpte més polèmic 
a tractar en el Ple de març, 
que es va celebrar dijous de 
la setmana passada.

Ana M. Martínez va anun-
ciar en campanya electoral 
que renunciaria a qualsevol 
sou que no fos el d’alcaldes-
sa. Al novembre, la màxima 
responsable municipal va 
substituir Jordi Ballart com 
a consellera a la Diputació i 
no consta que hagi renun-
ciat a les dietes. Per aquest 
motiu, part de l’oposició va 
impulsar una moció instant a 
l’alcaldessa a “complir el seu 
compromís electoral”. 

El text va ser aprovat amb 
els vots a favor d’ERC, l’AUP, 
ICV, CDC, VR i la regidora no 
adscrita M. Dolores Marín. 
Hi van votar en contra el PSC, 
el regidor no adscrit Sergi 
García i el PP, mentre que C’s 
i el regidor no adscrit José M. 
Mateo es van abstenir.

La portaveu del PSC, Ma-
ria Mas, va carregar con-
tra l’oposició afirmant que 
la moció només pretenia 

“desprestigiar la figura de 
l’alcaldessa” i “centrar-se 
en qüestions personals, que 
no tenen relació amb els 
serveis ni la gestió de l’Ajun-
tament”.

Per part de l’oposició, el 
republicà Xavier Corberà va 
lamentar “la banalitat amb 
la qual es fan promeses que 
després incompleixen sense 

problemes” i el regidor de 
VR, Antoni García, va acu-
sar la màxima responsable 
municipal “d’enganyar els 
ciutadans de Rubí”.

El portaveu de CDC, Víc-
tor Puig, va retreure a l’alcal-
dessa que no donés explicaci-
ons: “Podria haver complert 
la promesa o donar la cara 
i explicar els seus motius”. 
També ho va fer el regidor 
de l’AUP, Jordi Muntan: “Ha 
tingut prou temps per expli-
car-ho o aclarir-ho”.

Per la seva banda, el por-
taveu de Ciutadans, José 
Abadías, va afirmar que hi ha 

“molts incompliments” elec-
torals més importants que el 
de les dietes de Martínez.

nou debat sobre el rubí 
brilla
En canvi, l’oposició no va 
aconseguir aprovar una mo-
ció que perseguia forçar el 
govern a convocar de for-
ma bimensual una comissió 
per parlar del projecte Rubí 
Brilla. El vot de qualitat de 
l’alcaldessa va desfer l’empat 
de la votació. Al text, hi van 
donar suport ERC, l’AUP, ICV, 
CDC i VR, mentre que el PSC, 
C’s, el PP, Sergi Garcia i José 
M. Mateo hi van votar en 
contra.

La regidora de l’AUP, Mi-
reia Gascón, va dir que el 
Rubí Brilla “no assoleix els 
objectius que s’han plante-
jat”; Víctor Puig va retreure 
que el projecte “és una bona 
idea aplicada de manera 
penosa”; i el portaveu d’ICV, 
Ramon Capolat, va insistir 
que el projecte “requereix un 
impuls important en la des-
tinació de recursos”. Pel que 
fa al govern, el regidor soci-
alista Rafael Güeto va acusar 
“el front independentista” de 
“fer soroll” per “desgastar 
l’equip de govern”.

l’alcaldessa de rubí, durant la sessió plenària. / M.c.

El Ple insta Ana M. Martínez a 
renunciar a les dietes de la Diputació

el govern creu 
que la petició 
només busca 
“desprestigiar” 
l’alcaldessa

El Ple va aprovar per unani-
mitat redactar un Pla Local 
d’Habitatge, una proposta 
que va presentar Iniciativa. 
El regidor ecosocialista Ra-
mon Capolat considera que 
és “imprescindible tenir de-
finit cap a on vol anar Rubí 
en polítiques d’habitatge” i 
assenyala que aquest és un 
tema de “gran preocupació 
a tot el país”.

El portaveu d’Esquerra, 
Xavier Corbera, va insistir 
en la problemàtica “dels 
pisos buits, especialment a 
la zona de Les 
Torres i del Pi-
nar”, mentre 
que el regidor 
de CDC, Víc-
tor Puig, va 
explicar que 
és necessa-
ri “fer més 
habitatge de 
protecció so-
cial en règim 
de lloguer”.

Per la seva banda, la 
regidora socialista Marta 
García va explicar que el Pla 
Local d’Habitatge “ja s’està 
elaborant” i lamenta que 
els ajuntaments “es trobin 
sols i amb dificultats” en 
relació als temes d’habi-
tatge. García va recordar 
que “la prioritat és que 
ningú estigui al carrer” . En 
aquest sentit, Ramon Capo-
lat va ressaltar que no s’ha 
de confondre “la política 
assistencial amb la política 
d’habitatge”. 

unanimitat per redactar 
un Pla local d’Habitatge

El Ple va aprovar, 
també per una-
nimitat, redactar 
un protocol per 
reduir  l ’efecte 
negatiu que pro-
voquen les obres 
al comerç local i a 
la ciutadania. 

La proposta 
de CDC inclou 
instal·lar panells 
informatius so-
bre la durada, el 
cost i l’empresa 
encarregada de 
les obres que es fan al 
carrer, a més de millo-
rar la senyalització i l’ac-
cessibilitat. El regidor 
convergent, Víctor Puig, 
va proposar també bo-
nificacions als comerços 
afectats. 

Per la seva banda, 
la regidora republicana 
Montse Soler va recordar 
que durant l’època en què 
Esquerra liderava l’àrea 

S’impulsarà un protocol 
per l’afectació de les obres

les obres al centre poden perjudicar el 
comerç local. / M.c.

annabel cuesta 
és la nova 
assessora del grup 
municipal del PSc

de Comerç, “es van fer 
campanyes específiques”, 
per exemple, en el cas de 
les obres de la plaça del 
Doctor Guardiet. 

La regidora socialista 
Maria Mas va afirmar que 
sí que hi ha un protocol 
establert, tot i que no 
està detallat en un do-
cument. Tots els partits 
van estar d’acord amb la 
proposta.

El Ple va aprovar amb les 
abstencions del PSC, el PP, 
Ciutadans i Sergi Garcia 
que es destini el 0,5% de 
l’import recaptat en l’IBI a 
activitats de desprotecció, 
gestió i restauració de flora, 
fauna, hàbitats i ecosiste-
mes. La moció, presentada 
per l’AUP, també proposa 
que el municipi entri a 
la Xarxa de Custòdia del 
Territori.

Segons va explicar la 
regidora de l’Alternativa, 
Mireia Gascón, això suposa-
ria que Rubí seria la primera 
gran ciutat en entrar en 
aquest organisme. 

Tant el PSC com C’s van 
abstenir-se en la votació en 
considerar que les qüesti-
ons que afecten el pressu-
post s’han de tractar en les 
negociacions dels comptes i 
no en forma de mocions. 

el 0,5% de l’ibi recaptat es 
destinarà a l’entorn natural

En el Ple es va donar compte 
de la designació de la peri-
odista rubinenca Annabel 
Cuesta com a nova asses-
sora del grup municipal del 
PSC. El càrrec, que estava 
vacant, té una retribució de 
15.000 euros anuals per 18 
hores setmanals. El PSC va 
dir el 2015 que renunciava a 
aquest càrrec, però el 2016 va 
canviar d’opinió i va nomenar 
assessora Dolors Conde, exal-
caldessa de Castellbisbal.

MOCIONS APROVADES
-[AUP] Per destinar el 0,5% 
de l’IBI a les activitast de pro-
tecció, gestió i restauració de 
la flora, la fauna, els hàbitats i 
l’ecosistema.  
Sí: ERC, AUP, ICV, CDC, VR i José 
M. Mateo
Abst.: PSC, C’s, PP i Sergi Gar-
cia

-[CDC] Per impulsar la creació 
d’un protocol d’actuació que 
redueixi l’efecte negatiu de 
les obres sobre el comerç i la 
ciutadania.
Unanimitat

-[VR, ERC, AUP, ICV i CDC] Per 
instar a l’alcaldessa a complir el 

seu compromís electoral de no 
cobrar dietes d’altres adminis-
tracions supramunicipals.
Sí: ERC, AUP, ICV, ERC, VR i M. 
Dolores Marín
No: PSC, PP i Sergi Garcia
Abst.: C’s i José M. Mateo

-[C’s i VR] Per la creació d’un 
pla estratègic com a ciutat 
intel·ligent.
Sí: AUP, C’s, PP, CDC i VR
No: ICV
Abst.: PSC, ERC, Sergi Garcia, M. 
Dolores Marín i José M. Mateo

-[ICV] Per l’elaboració del Pla 
Local d’Habitatge de Rubí.
Unanimitat

MOCIONS NO APROVADES
-[AUP, ICV, ERC, VR i CDC] Per 
la creació d’una comissió de 
treball político-tècnica que es 
reuneixi bimensualment per 

revisar i millorar el Rubí Brilla.
Sí: ERC, AUP, ICV, CDC i VR
No: PSC, C’s, PP, Sergi Garcia i 
José M. Mateo

A proposta de Ciutadans, 
es va aprovar al Ple una 
moció per redactar un pla 
estratègic per tal que Rubí 
es converteixi en una ciutat 
intel·ligent. Amb el vot en 
contra d’Iniciativa, que con-
sidera que hi ha altres plans 
més prioritaris, i l’abstenció 
del PSC, ERC i els regidors 
José M. Mateo i M. Dolores 

Marín, va quedar aprovat 
un text que també inclou 
l’entrada del municipi a 
la Xarxa de Ciutats Intel-
ligents. 

Segons va explicar el 
portaveu de C’s, José Abadí-
as, avançar cap a una ‘smart 
city’ és una oportunitat 
“per transformar el futur 
de Rubí”. 

S’elaborarà un pla estratègic 
pequè rubí sigui ‘smart city’

adjudicat el 
contracte de neteja 
de dependències 
municipals
El contracte de neteja de 
dependències municipals 
ha estat adjudicat per 3 anys 
a l’empresa Multiserveis 
Ndavant SL per un import 
anual de 2,7 milions d’eu-
ros. El contracte podrà ser 
prorrogat durant 3 anys 
més. L’empresa que ha gua-
nyat el concurs està unida al 
grup Clece, que és qui tenia 
adjudicat el servei fins ara, 
i que forma part del grup 
d’empreses d’ACS. 

rubí es dotarà d’un Pla d’Habitatge. / arxiu
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Antoni García repetirà com a  
candidat de Veïns per Rubí el 2019

Al centre, Antoni García, candidat a l’alcaldia, acompanyat per afiliats de VR. / M.C.

A les eleccions municipals del 
2015, una jove formació política 
amb només tres mesos de vida 
va sorprendre aconseguint un 
regidor al Ple de l’Ajuntament de 
Rubí. Tres anys més tard, Veïns 
per Rubí (VR) ha optat per repetir 
el candidat d’aquelles eleccions, 
l’actual portaveu Antoni García. 
“El 2015 era una aventura, sabíem 
que era molt complicat aconseguir 
representació, ara entenem que 
cal consolidar el projecte, em veig 

amb forces i ganes per tirar enda-
vant i entenem que el 2019 pot 
ser una oportunitat històrica per 
canviar políticament Rubí”.

García ha estat l’únic candidat 
que s’ha presentat a les primàries 
de la formació, que ara mateix 
integren una vintena d’afiliats al 
partit. L’alcaldable començarà ara 
a treballar en el programa electoral 
amb el suport del seu equip, que 
“està preparat per assumir qualse-
vol responsabilitat i per liderar un 

canvi de govern a la ciutat”.
Un dels membres de VR, Gus-

tavo Martín, ha explicat que Veïns 
per Rubí treballa per elaborar un 
Pla d’Acció de Mandat amb projec-
tes estratègics per aconseguir una 
administració més eficaç. Entre els 
temes que preocupen el partit, hi 
ha el POUM, la precarietat de la 
plantilla municipal i el manteni-
ment de la ciutat. “Nosaltres no 
tenim una marca a Barcelona ni 
a Madrid i som els que més soroll 
hem fet durant aquest mandat”.

Pel que fa a la feina feta fins 
ara, Antoni García explica que la 
seva presència en el Ple ha suposat 
poder fer “denúncies i obrir els ulls 
als veïns respecte a la situació que 
es viu dins de l’Ajuntament, Veïns 
per Rubí no s’ha d’amagar de res, 
perquè no ha estat al govern”.

El casino no és prioritari
D’altra banda, la formació ha vol-
gut mostrar el seu posicionament 
després que el govern hagi pre-
sentat el projecte de rehabilitació 
del Casino. “Creiem que la ciutat 
té prioritats més necessàries que 
pagar reformes, que al final són 
grans obres per posar-se meda-
lles”. / M.C.

Més de 100 persones al carrer 
per l’operació contra els cDR

Més d’un centenar de persones 
van protestar dimarts al vespre 
sota la pluja a la plaça Pere 
Aguilera contra les detencions 
de membres dels Comitès de 
Defensa de la República (CDR). 
La Guàrdia Civil va detenir di-
marts, acusada per la fiscalia de 
terrorisme i rebel·lió, Tamara 
Carrasco, membre del CDR de 
Viladecans. Segons el Ministeri 
d’Interior, l’activista va difondre 
a les xarxes socials un àudio on 
explicava accions i estratègies 
dels diferents comitès. La poli-
cia també busca un altre home, 
d’Esplugues de Llobregat, que 
encara no ha localitzat. 

Al tancament d’aquesta edi-
ció, Carrasco havia estat posada 
en llibertat pel jutge de l’Audi-

ència Nacional, que ha descar-
tat l’acusació de terrorisme i 
rebel·lió i l’acusa de desordres 
públics.

A més, els Mossos d’Esqua-
dra van detenir el mateix dia 
durant unes hores sis persones 
relacionades amb l’encerclament 
al Parlament que es va fer el dia 
de la investidura fallida de Car-
les Puigdemont. Estan acusats 
de desordre públic i d’atemptat 
contra l’autoritat.

Durant la concentració, es va 
llegir un manifest on es va de-
nunciar la vulneració de llibertats 
i la persecució policial. Un cop 
finalitzat l’acte, tres agents dels 
Mossos d’Esquadra van identi-
ficar dues persones que havian 
participat a l’acte. / M.C.

La concentració es va fer en diferents punts de Catalunya. / M.C.

Ramon Capolat deixa l’acta de regidor 
d’ICV i Ànnia García serà la portaveu
El número 4 de la llista, Pau Navarro, serà el nou regidor d’Iniciativa
M. CAbReRA

Acompanyat per diversos 
membres d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds (ICV), l’actual 
portaveu dels ecosocialistes 
i cap de llista en les darreres 
eleccions, Ramon Capolat, 
ha anunciat per sorpresa 
que abandona l’acta de re-
gidor.

El seu comiat serà en el 
Ple previst pel 26 d’abril i el 
nou regidor d’Iniciativa, Pau 
Navarro, el número 4 de la 
llista ecosocialista, prendrà 
possessió al Ple de maig. 
Amb la seva renúncia, l’actu-
al número 2 de la formació, 
Ànnia García, passarà a ser 
la portaveu i cara visible del 
partit fins a les properes 
eleccions municipals. Tam-
bé ha renunciat a ocupar el 
seient Carlos Águila, qui ja 
havia estat regidor i que era 
el número 3 a la llista.

Ànnia García ha explicat 
que la renúncia de Ramon 

Capolat ha estat un pas que 
ha pres Iniciativa de forma 
col·lectiva: “És una decisió 
que hem consensuat com 
a organització, que ha pres 
l’executiva i ha ratificat l’as-
semblea, i que suposa fer 
uns relleus que per nosaltres 
són naturals”.

A partir d’ara, la regidora 
serà la portaveu i líder del 

partit, que a les eleccions 
del 2015 va obtenir dos 
regidors. García ha explicat 
que aquest moviment té dos 
objectius, dotar d’experièn-
cia “les persones que han 
de continuar el projecte” i 
impulsar una nova organit-
zació “que sigui un espai 
transformador des de l’es-
querra, amb la justícia social, 

l’ecologisme i el feminisme 
com a vocació de govern”.

Ramon Capolat, que és el 
regidor de més edat del Ple, 
ha explicat que mantindrà 
la vinculació amb el partit, 
ja que actualment és coor-
dinador comarcal i conseller 
nacional d’Iniciativa, i que 
treballarà per la candidatura 
del 2019. També ha recordat 

que ell ja va manifestar la 
intenció de no repetir com 
a regidor.

Aquesta situació es pro-
dueix quan encara es desco-
neix sota quina fórmula es 
presentarà a les eleccions 
municipals ICV. En coalició 
amb Podem o sota el parai-
gua de Rubí en Comú, una 
nova força política aglutina-
dora que encara no ha nas-
cut i que seria la secció local 
de Catalunya en Comú.

Aquesta última és la pre-
ferida pels actuals dirigents 
ecosocialistes, que ja han 
descartat presentar-se com 
a Iniciativa: “Volem posar els 
recursos per la construcció 
d’un espai en què participi 
gent d’altres organitzacions 
i gent que mai ha militat 
en cap partit, que sigui un 
projecte col·lectiu”, ha dit 
l’actual portaveu, amb la 
intenció de “guanyar les 
eleccions” o “liderar un nou 
govern”.

en primer terme, Pau Navarro, Ànnia García i Ramon Capolat. / blai Farran

el PSC organitza 
una xerrada 
sobre el futur 
de les pensions
El Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC) a Rubí 
ha organitzat una xerra-
da sobre el futur de les 
pensions. L’acte tindrà 
lloc aquest divendres 
13 d’abril a partir de les 
18 hores a l’auditori de 
l’edifici Rubí Forma (antic 
Rubí+D).

La conferència, ober-
ta a la ciutadania, anirà a 
càrrec d’Ana M. Martínez, 
alcaldessa de la ciutat i 
primera secretària del 
PSC local i de la Federació 
Vallès Oest, i de Mercè 
Perea, diputada del PSC 
al Congrés dels Diputats 
i portaveu al Pacte de 
Toledo. Perea explicarà 
quina és la situació actual 
de les pensions, com s’ha 
arribat a aquesta, i quines 
són les propostes dels 
socialistes per revertir la 
situació.

Després de la inter-
venció, s’obrirà un torn 
de paraula perquè el pú-
blic participi. / DdR



MARTA CABRERA

La reforma del parc de Ca 
n’Oriol presentada fa uns 
dies per l’equip de govern 
no agrada als responsables 
del Par� t Demòcrata Euro-
peu Català (PDeCAT), que la 
troben massa ar� fi cial.

Pel portaveu de la for-
mació, Víctor Puig, la pro-
posta “és excessivament 
ar� fi cial i d’urbanització” i 
“trenca l’essència agrícola i 
natural del parc”. El regidor 
considera que per 
fer parcs urbans ja 
hi ha altres espais i 
que cal preservar el 
parc de Ca n’Oriol. A 
més, afi rma que els 
precedents del parc 
de La Serreta o el parc 
del Rivo Rubeo no són 
encoratjadors i no vol 
que “es destrossi el 
parc”.

A més, el líder del 
PDeCAT ha estat molt 

crí� c amb el govern, a qui 
ha acusat de “cacic” per 
“prendre la decisió d’es-
quena a la ciutadania i als 
grups polí� cs del Ple”.

Puig insisteix que “les 
antigues formes de fer 
política han quedat ca-
ducades i cal aprofi tar les 
noves tecnologies perquè 
la gent par� cipi”, deixant 
de banda “processos par-
ticipatius en els quals la 
decisió ja està presa abans 
que comencin”. De fet, ha 

explicat que el PDeCAT ha 
fet una enquesta a través 
de les xarxes amb la par-
� cipació d’un centenar de 
persones, la majoria de les 
quals estan en desacord 
amb el model presentat per 
l’Ajuntament.

ERC ha fet “el préssec”
Víctor Puig també ha estat 
crí� c amb ERC, que amb la 
seva abstenció va permetre 
� rar endavant la modifi ca-
ció de crèdit que fa possi-

ble la reforma i que 
després ha cri� cat el 
projecte del govern: 
“No es poden donar 
xecs en blanc i des-
prés cri� car, haver-ho 
pensat abans, han fet 
el préssec i al fi nal ens 
ho menjarem tots. 
La culpa serà del go-
vern, però també de 
les altres forces, del 
color que siguin, que 
ho han permès”.
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En un divorcio contencioso, 
es decir, con juicio, una de las 
partes presenta una demanda 
de divorcio con un plan de 
Convenio regulador y la 
otra parte contesta. Cuando 
el Juzgado recibe los dos 
documentos, señala fecha 
para una vista o juicio a la 
que las partes acuden con 
sus abogados, quienes tratan 
de probar todo lo que han ex-
puesto en sus documentos, se 
toma declaración a testigos, y 
se practican las pruebas que 
haga falta para que el juez 
pueda tomar una decisión. Al 
fi nal, el juez decide sobre la 
custodia de los hijos, las pen-
siones de alimentos, uso del 
domicilio, reparto de bienes, 
etc. Todas ellas cuestiones 
de vital importancia para 
los miembros de la pareja y 
sus hijos.

En un divorcio de mutuo 
acuerdo todas esas decisiones 
las toman las propias partes, 
debidamente asesoradas por 
sus abogados, quienes forma-
lizan el acuerdo en un Conve-
nio regulador que el Juez sólo 
tiene que confi rmar.

La diferencia es, pues, 
muy importante. Es cier-
to, que a menudo los des-

acuerdos entre las partes son 
muy grandes y cuesta llegar 
a acuerdos, pero siempre 
merece la pena al menos 
intentarlo. 

Eso sí, hay que hacerlo 
con la ayuda de un buen abo-
gado especialista en Familia, 
puesto que lo que fi rmamos 
puede costar mucho tiempo y 
dinero modifi carlo. Por eso, 
cuando tomamos la difícil 
decisión de divorciarnos, 
conviene asesorarse bien, 
con un abogado de Familia 
que nos inspire confianza, 

que conozca bien los detalles 
de esta rama del Derecho, 
que nos explique bien lo que 
fi rmamos y las consecuencias 
futuras de lo que fi rmamos. 
Y siempre es mejor que cada 
parte tenga su propio aboga-
do, puesto que puede ocurrir 
que, a pesar de hacerlo de 
mutuo acuerdo, los intereses 
particulares de cada uno sean 
diferentes

Edurne Zunzunegui 
Abogada de familia

Sant Cugat del Vallès

¿Divorcio contencioso o de mutuo acuerdo?

L’Alterna� va denuncia el 
mal estat dels parcs infan� ls, 
els pipicans i l’arbrat
L’Alterna� va d’Unitat Popular 
(AUP) ha denunciat el “mal 
estat de l’espai públic” a la 
ciutat, i especialment dels 
parcs infan� ls, els pipicans i 
l’arbrat. La regidora de la for-
mació, Mireia Gascón, creu 
que tot i les queixes dels ve-
ïns i les mocions aprovades 
en els darrers mesos sobre 
l’espai públic “no hi ha prou 
recursos ni eines perquè la 
situació millori i no hi ha cap 
pla de manteniment”.

Gascón ha recordat els 
diferents arbres que s’han 
talat a la ciutat i que encara 
no s’han replantat, com 
per exemple els del carrer 
Lourdes –on està previst que 
s’instal·lin unes jardineres–. 
“El verd urbà és molt im-
portant per la salut i també 
per lluitar contra el canvi 
climà� c”.

La regidora de l’Alterna-
� va també ha explicat que 
“el manteniment dels parcs 
infan� ls és pobre” i que s’ha 
agreujat per la implantació 

del cautxú: “S’ha demostrat 
que no és la solució perquè 
és més di� cil de mantenir, en 
molts parcs està aixecat i en 
mal estat”. Una queixa que 
també estén a les zones d’es-
barjo per a gossos. La forma-
ció considera que potser n’hi 
hauria d’haver menys, però 
ben man� ngudes i amb els 
elements necessaris.

La municipalització, la so-
lució
Davant d’aquest problema, 
l’AUP considera que una 
bona forma de començar 

Una imatge de la zona d’esbarjo de gossos del carrer Mallorca. / Arxiu

a revertir el problema del 
manteniment seria muni-
cipalitzar alguns d’aquests 
serveis, com per exemple el 
de parcs i jardins, caducat 
des de fa anys, o la brigada 
d’obres. “La municipalització 
és possible, viable i benefi ci-
osa”, afi rma el portaveu de 
la formació, Jordi Muntan, 
que també creu que l’Ajun-
tament hauria de prestar 
directament els serveis de 
neteja de dependències 
municipals, recentment ad-
judicat, el servei de grua o la 
deixalleria. / M.C.

Pel PDeCAT, la reforma del 
parc de Ca n’Oriol “trenca 
l’essència agrícola i natural”

Puig, durant la roda de premsa. / Cedida
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La proposta ‘Comerç Sostenible’ incorpora 
un grup de compra agregada d’energia
REDACCIÓ

La nova edició de la pro-
posta ‘Comerç Sostenible’, 
emmarcada en la inicia� va 
Rubí Brilla, proposarà als 
comerços unir-se també 
al nou grup de compra 
agregada d’energia per a 
empreses i comerços que 
està impulsant l’Ajuntament 
de Rubí. Amb la compra 
agregada d’energia, el preu 
i les condicions contractuals 
milloren i a més es consu-
meix energia 100% d’ori-
gen renovable, assenyala 
el regidor de Desenvolu-
pament Econòmic Local, 
Rafael Güeto, qui ressalta 
que “l’estalvi d’energia és 
un factor de compe� � vitat 
per al comerç i la sostenibi-
litat i un valor afegit per a la 
clientela”.

Cal destacar que, en la 
licitació del 2014, l’admi-
nistració local va aconseguir 
un estalvi de 218.302,24 
euros, que representa un 
11% del total de la despesa 
energè� ca municipal.

Güeto ha convidat els 
comerços a formar part 
d’aquesta nova edició de 
la proposta ‘Comerç Sos-
tenible’. Tothom que hi 
estigui interessat es pot 
informar en dues reunions 
específiques els dies 25 i 
26 d’abril, ha dit el regidor. 
Les dues reunions � ndran 

lloc a l’auditori de l’edifi ci 
Rubí Forma a les 14 hores 
i s’oferirà servei de càte-
ring. Els comerciants poden 
inscriure’s a les sessions a 
través del correu rubi_bri-
lla@ajrubi.cat i obtenir més 
informació del programa al 
web municipal.

Estalvi del 15%
41 comerços van par� cipar 
en la primera edició de 
la proposta ‘Comerç Sos-
tenible’. Segons aquesta 
primera experiència, només 
canviant hàbits i ajustant 
la potència contractada, 
els establiments estalvien 
de mitjana un 15% de la 
factura elèctrica. “Nosal-
tres estalviem entre 15 i 20 
euros de cada factura i això 
al cap de l’any són diners”, 
diu Roser Bosch, de la llar 
d’infants Barrufet, un dels 
establiments que van par� -
cipar en la primera edició.

“On més estalvi hem 
notat és amb el canvi del 
sistema d’il·luminació”, 
conclou. La il·luminació és 
la part més important de la 
despesa energè� ca comer-
cial i sovint emprar bombe-
tes led i millorar els hàbits 
energè� cs representa fi ns a 
un 60% menys de consum 
energè� c. De mitjana, els 
comerços de la primera 
edició van estalviar un 40% 
del consum elèctric.

Assessorament gratuït i 
personalitzat
‘Comerç Sostenible’ es fona-
menta en l’assessorament 
gratuït i personalitzat. El 
projecte comença amb una 
diagnosi inicial de la bo� ga 
en els àmbits de l’energia, 
els residus i el producte, a 
par� r de la qual s’elabora 
un informe amb propostes 
de millora específi ques per 
tal que el comerç sigui més 

efi cient. Sis mesos després, 
es fa una segona revisió 
per avaluar el resultat de 
les millores implementa-
des. El Rubí Brilla cer� fi ca 
gratuïtament l’establiment 
com a ‘Comerç Sosteni-
ble’ amb un dis� n� u que 
permet anunciar als seus 
clients quin nivell d’efi cièn-
cia s’ha aconseguit en cada 
categoria: Rubí, Or, Plata o 
Bronze.

El regidor de govern Rafael Güeto, amb Roser Bosch, de la llar d’in-
fants Barrufet. / Cedida

L’Ofi cina de Serveis a l’Em-
presa (OSE) de l’Ajuntament 
ha obert les inscripcions 
per als cursos gratuïts de 
compe� � vitat empresarial 
que � ndran lloc del maig al 
novembre. Es tracta de set 
accions forma� ves diferents 
adreçades a millorar els 
resultats de les empreses 
de Rubí.

L’oferta de cursos està 
formada per Quadre de 
comandament (7 places), 
Solucions fi nanceres (6 pla-
ces), Iniciació a l’exportació 
(5 places), Consolidació 
internacional (5 places), Di-
versifi cació internacional (6 
places), Xarxa Rubí Empresa 
(5 places) i Planifi ca estratè-
gicament la teva empresa (6 
places).

Al web www.rubiem-

presa.net es pot trobar la 
informació detallada de 
cada curs i com formalitzar 
les inscripcions. El 17 d’abril 
a les 9.30 hores s’ha convo-
cat una sessió informa� va 
sobre aquests cursos a la 
Masia Can Serra.

41 empreses van for-
mar part durant el 2017 
d’algun dels projectes de 
compe� � vitat empresarial. 
D’aquestes, 6 es van sumar 
a la Xarxa Rubí Empresa, 
que ja integraven 32 com-
panyies més. A través d’una 
enquesta, els par� cipants 
van valorar les diferents 
accions amb una nota mit-
jana de 4,5 sobre 5. Des 
del 2011, 73 empreses han 
format part  dels projectes 
de compe� � vitat empresa-
rial. / DdR

S’obren les inscripcions 
per als cursos gratuïts de 
compe� � vitat empresarial



La situació que s’està vivint en aquests 
darrers mesos a Espanya, i especial-
ment a Catalunya, comença a tenir un 

clima insuportable. L’asfíxia de les llibertats 
individuals i col·lectives posa en dubte de for-
ma molt seriosa principis fonamentals de la 
democràcia com són la llibertat d’expressió, la 
separació de poders o la neutralitat judicial.

Per fer un resum ràpid, hi ha dos activistes 
independentistes a la presó per organitzar 
una concentració acusats de sedició; set 
líders polítics empresonats per organitzar 
un referèndum acusats de rebel·lió; músics 
condemnats a penes de presó per injúries a 
la Corona; llibres que denuncien corrupció 
prohibits pel dret a l’honor; un pallasso de 
professió acusat d’un delicte d’odi per fer-se 
una fotografi a al costat d’uns agents; el cap 
de Mossos d’Esquadra investigat per l’1-O 
acusat de rebel·lió i organització criminal, i 

la culminació d’aquesta llista és la detenció 
dimarts per terrorisme d’una dona del CDR 
de Viladecans per organitzar l’aixecament 
de barreres en un peatge acusada de terro-
risme.

Pot ser que moltes persones no estiguem 
massa familiaritzades amb els termes rebel·lió 
o sedició, perquè són pràcticament anacrònics. 
Però tothom sap el que signifi ca terrorisme. 
Ho saben molt bé els madrilenys, quan l’11 
de març del 2004, un atemptat d’Al Qaeda 
va trencar la vida de 193 persones. I ho saben 
molt bé els catalans, quan el 17 d’agost van 

morir 15 persones en diferents atacs per part 
d’un grup gihadista, entre les quals dos rubi-
nencs. I ho sap molt bé un estat que ha patit 
durant molts anys el terror d’ETA. Comparar 
qualsevol tipus de protesta ciutadana, d’acte 
vandàlic o de sabotatge amb un acte de terro-
risme és un insult a les víctimes. Que ho faci 
l’estat i la judicatura, és una salvatjada.

La democràcia no és només introduir una 
papereta en una urna cada quatre anys per 
escollir els representants i quedar-se callat. 
També és alçar la veu, mobilitzar-se, associar-
se per pressionar les institucions, els governs 

i el poder. Se’n diu participació ciutadana 
i està garantida per la llibertat d’expressió i 
d’associació. O això semblava.

Des de la dreta fi ns a l’esquerra, des de 
l’independentisme fi ns a l’espanyolisme, des 
de la gent gran fi ns als infants, tots els ciuta-
dans d’aquest país han de tenir dret a poder-se 
expressar i a manifestar-se de forma lliure i 
sense coaccions. És un dret sagrat. I, de fet, és 
gairebé sempre des de la mobilització al carrer 
i amb accions contundents que s’han aconse-
guit conquestes socials molt importants. Per 
exemple, la dació en pagament.

Com una bola de neu, la coerció i la 
repressió estan avançant cada vegada més 
per totes les esferes de la vida pública. A 
Catalunya i també a Espanya, afeblint la 
jove democràcia espanyola, que quan es miri 
al mirall descobrirà espantada que se sembla 
més al model turc, que a l’alemany.

La sagrada llibertat
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana              9 d’abril

Marta Casas     @martacasasc

El Bodum blanc-i-blau!  
#RCDE #Rubicity

Fa 25 anys...
Font del Ferro s’encarrega del 
manteniment de la pl. Pep Rovira
A mitjans d’abril del 1993, 
l’Ajuntament va adjudicar el 
manteniment de diferents 
places de la ciutat: la de la 
Sardana, la de l’Agricultura, 
la de la Font de la Via i la 
de Pep Rovira. Aquesta 
darrera va ser adjudicada 
a l ’empresa municipal 
Font del Ferro per 612.000 
pessetes. 

En total, la inversió en 
les quatre places públiques 
suposava dos milions de 
pessetes a l’any.

ALTRES NOTÍCIES DESTACADES ARA FA 25 ANYS
-Dos rubinencs addictes a la droga diuen que s’han curat per “la fe en Déu”
-Es publiquen les subvencions a entitats locals: l’AV de Ca n’Oriol és la que 
més rep (362.000 pessetes) i l’ARCA, la que menys (25.000 pessetes)
-L’Ajuntament demana una subvenció per impulsar la recollida selectiva

Rubricata

Cartes de la Ciutadania
Tornem enrere
Avui a la plaça de jocs he sentit molt i molt 
coratge, he sentit brillar els ulls d’indigna-
ció i desesperança. També m’he sentit amb 
ganes de plorar d’impotència i decepció. He 
sentit pujar per la sang i com no, arribar al 
cor la decepció i la vergonya. Vergonya, sí, 
per sentir-me sotmesa sota el pes de l’opres-
sió. Mai no ho hauria pensat. Mai hauria 
imaginat que després de tants anys podria 
tornar-ho a viure, a haver de sentir aquestes 
paraules com quaranta anys enrere.

Però si cal, ara és més trist, a hores d’ara 
escoltar això d’una nena petita: “Háblame 
en castellano”.

“Sí reina, jo el sé el castellà i te’l parlaré. 
I tú? Em parlaràs en català?” La mare li 
diu “tú también sabes catalán”. I doncs què 
passa? Es cuestión de educación. No pasa 
res. Te hablaré en castellano para que me 
comprendas. Se debe respetar los espacios 
de juego y compartirlos. El respeto es 
fundamental.

La meva nena no entenia res. El seu 
pare parla castellà, la meva fi lla també. 
La seva àvia li parla des que va néixer en 
català. Cadascú de nosaltres agafa el seu 
camí, però respecta els altres per sobre de 
totes les coses.

Bonica, jo sempre t’he parlat en català, 
ja que és la meva llengua, la de la meva 
terra, però si algun dia s’adreça a tu algú 
parlant en castellà, per respecte i educació, 
canvies d’idioma i respons igual. Això sí, 
mai oblidis l’educació.

Tu vius a Catalunya, terra de la llen-
gua catalana, ja triaràs quina llengua vols 
adoptar. Portes sang catalana i castellana, 
les dues són per respectar. Però de moment 
jo vull dir visca Catalunya i el català.

Maria Rosa Jorba

Represàlies històriques
Represàlia vol dir dany o injúria que 

hom torna al contrari, pel dany o injúria 
que havia rebut, o sigui una forma de 

venjança, que mai resulta benefi ciosa ni 
proporcional per cap part.

La primera destacada represàlia que va 
patir Rubí, va ser quan en el s. III aC., la 
ciutat ibèrica de Rubricata, aliada amb els 
cartaginesos, contra el poder subjugador de 
Roma, va patir l’atac d’Escipió, la matança, 
destrucció i arrasament de la ciutat.

Devastadora també va ser la represàlia 
que van infringir els francesos l’any 1809, 
perquè els pagesos de Rubí van alçar el 
sometent en lluita contra l’exèrcit francès. 
Els soldats van entrar a Rubí, destruïren 
l’Arxiu municipal, saquejaren totes les 
cases i masies, inclosa l’església parroquial, 
i destruïren moltes masies.

Una altra represàlia destacable va ser 
l’any 1835, quan un ingent nombre de ru-
binencs, enganyats per falses promeses de 
llibertats, es van allistar a l’exèrcit carlista 
per lluitar contra el govern militar espa-
nyol. En conseqüència, aquell mateix any, 
el govern espanyol va embargar i vendre 

tots els vens i propietats dels rebels i de 
llurs familiars.

Destacable també va ser la represàlia 
franquista contra els sindicalistes, militants 
d’esquerres, soldats republicans, o simple-
ment sospitosos de ser-ho, que encara són 
enterrats a les voreres dels camins.

Aparentment, els repressors sembla que 
queden impunes, però no és així, perquè 
són gent insensible, no tenen compassió, 
desconeixen la tolerància democràtica, són 
ignorants dels Drets i Llibertats Humanes. 
Aquests defectes i remordiments són causes 
de sofriment per a ells mateixos.

I avui tornem a viure represàlies injus-
tes. L’any 2017, més de 20.000 persones 
sancionades o investigades en tot l’estat 
espanyol per un partit polític que aquí 
ningú vol. Simplement per exercir pacífi -
cament les seves llibertats, 8 presos polítics 
i 7 polítics exiliats. I tot defensat sense 
violència.

Pere Bel
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M’estreno com a candidat. 
És la primera vegada que 
seré candidat per assolir 
l’alcaldia de Rubí, què és la 
ciutat on visc i treballo, la 
ciutat on ha nascut la meva 
mare i on creixeran els meus 
fills, la ciutat que desitjo 
que faci un pas qualitatiu 
endavant.

Representar un partit 
polític amb cap cas de cor-
rupció en els seus 87 anys 
d’història és un orgull per a 
mi. I també és una respon-
sabilitat fer-ho la primera 
vegada que ens presentarem 
a unes eleccions amb la vo-
luntat clara de guanyar-les i 
fer de Rubí una ciutat amb 
un alcalde republicà. Vull 
que Rubí sigui una ciutat 
republicana amb els valors 
que això comporta: igualtat, 
solidaritat, justícia social, 
esforç i llibertat.

La proposta és clara: 
aplicar els valors del meu dia 
a dia a la gestió política, a la 
presa de decisions, i tot des 
de la vessant més humana. I 
és que crec que toca un canvi 
de rumb a la societat, sovint 
governada per la fredor i 
pel càlcul personal. Passa al 
nostre entorn més proper, 
en l’àmbit europeu amb els 
refugiats, però també passa 
a la nostra ciutat, on ha pre-
dominat el càlcul electoral 
per damunt de les decisions 
pensades amb voluntat de 
servei.

Tres aspectes defi niran 
la nostra tasca: la trans-
parència, l’honestedat i el 
treball. La transparència 
perquè expliquem el que 
fem i també el que creiem 
que no s’ha de fer, perquè 

Rubí serà republicana
diem el mateix en públic que 
en privat, perquè no devem 
cap favor a ningú i perquè 
tenim les mans netes de cor-
rupció. L’honestedat perquè 
aplico la màxima de “fes pels 
altres el que t’agradaria per a 
tu”, la necessitat d’escoltar i 
la consciència tranquil·la en 
la presa de decisions, que so-
vint demana valentia, sobre-
tot a Rubí amb tantes coses 
per fer. I el treball, perquè 
som una ciutat treballadora, 
una ciutat que s’ha forjat a si 
mateixa. Treball perquè és el 
que he après a casa, perquè 
la gent d’Esquerra treballa, i 
molt, per a tothom. Aquesta 
ciutat necessita moltes més 
hores dedicades a endreçar 
i tirar endavant la ciutat que 
no pas fotos meves.

El repte demana d’un 
equip potent i ben preparat 
per tal de liderar i encapça-
lar el projecte de canvi dels 
propers anys a Rubí. La 
llista que m’acompanyarà 
serà una llista amb perso-
nes preparades per assu-
mir aquest repte, persones 
amb formació, experiència 
professional i capacitat de 
lideratge. 

I incorporarem a la part 
tècnica aquelles persones 
que tinguin la vàlua profes-
sional necessària per dur a 
terme les tasques encoma-
nades, independentment 
de les sigles de partit. Tro-
barem les persones dins de 
l’Ajuntament, però també 
buscarem els millors pro-
fessionals a fora quan sigui 
necessari, per trobar una 
combinació que ens permeti 
optimitzar qualsevol part de 
la casa, dels fonaments a la 
teulada.

Ens espera un any in-
tens, un any per seguir fent 
propostes de millora per a 

Xavier Corbera 
ERC

la ciutat, treballant en el dia 
a dia, però també amb un 
ull posat en assolir aquest 
canvi que tant necessita el 
nostre municipi. Volem es-
tar preparats per posar-nos 
a treballar, de valent, des de 
dins de la institució i des del 
primer dia. Si ets de Rubí, si 
t’estimes la ciutat, si et pre-
ocupes pel seu futur, segur 
que ens podràs ajudar.

Això depèn de tothom. 
Això també depèn de tu.



ARROSSERIA

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

BAR MUSICAL

BRASERIA

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

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

La Cava
Pl. d’Anselm Clavé,11
T. 93 588  47  84

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

La Barra de Sant Roc
c. Riera, 1
T. 93 153 83 69

La cuina de l’Oriol
c. Marconi, 1
T. 93 631 37 53

CAFETERIA

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

CUINA 

CASOLANA

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

El Portalet
Pl. del Dr. Guardiet, 14
T. 93 588 54 68

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

El Giulano
c. Unió, 9
T. 93 017 49 82

Gómez
c. Lourdes, 76
T. 93 699 01 41

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

Bar Casa Nico
c. Joaquím Bartrina,16
T. 93 699 01 11

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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ENTREPANS

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

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

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

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

CUINA 

JAPONESA

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

CUINA 

MEDITERRÀNIA

El Bullidor
c. Dr. Gimbernat, 7
T.  93 697 10 21

PIZZERIA

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

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

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

QUE VAGI DE GUST!
TAPES

Bar del Moo
c. Víctor Valaguer, 20
T. 620 776 546

El Mollete del Tano
c. Lluís Ribas, 37
T. 93 193 36 15

Cotorras  
c. Mossèn Cinto, 2
T.93 699 70 63

AQUEST ESPAI 
POT SER TEU

a partir de 4€
Truca’ns al

 93 588 46 14 
o al 617 026 168



GUÀRDIES NOCTURNES

ABRIL 2018

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

BARADAD  Av. Barcelona, 55  A prop de l’Estació  93 699 09 53 

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant la Floristeria Martínez  93 699 03 88 

BLANCA  Ntra. Sra. de Lourdes, 73  Zona Ca n’Oriol  93 699 55 08 

CALSINA  Ntra. Sra. de Lourdes, 35  Zona Ca n’Oriol  93 699 22 81 

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

CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda L’Estatut  93 269 51 03 

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43

FARELL  Sant Jordi, 25  Zona La Serreta  93 699 02 91 

GARCÍA  Segòvia, 1  Zona alta Ca n’Oriol  93 697 49 42 

GIBERT  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristas  93 699 68 99 

HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona La Serreta  93 697 36 40 

KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 

ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 

PARRILLA Xercavins, 2  Zona església de Sant Pere  93 699 13 05 

LOZANO  Passeig Les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 

PONT  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 

PROGRÉS  Verge de Fàtima, 13  Davant congelats La Sirena  93 697 79 93 

RUIZ  Ctra. Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 

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

XAPELLI  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9h a 22h tots els dies de l’any
Farmàcia Xapellí: obert de 9h a 21h tots els dies de l’any

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.

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

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

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

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

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
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Digues prou!
Cada vegada que dius “no 
m’ha costat gens”, mentei-
xes. Cada vegada que dius 
“és igual, ja m’ho compen-
sarà” saps que, pitjor encara, 
et menteixes a tu mateix. 
Cada vegada que et dones 
una mica més, sense valorar 
la teva veritable contribució 
al que fas, dones una sonora 
bufetada a la teva autoes-
ti ma.

És el ti pus de situacions 
que repeteixen aquelles 
persones que senten que 
donen més del que reben. 
Probablement és en realitat 
així, donen i donen esperant 
que se’ls reconegui en algun 
moment la seva contribució, 
i no obstant això reben no-
més frustració a canvi.

Moltes persones arriben 
a teràpia amb un problema 
que expliquen com “em blo-
quejo, ti nc molt a fer” o “he 
de gesti onar-me millor, no 
ti nc temps”. De vegades és 
una qüesti ó d’organització. 
Però la major part de les ve-
gades és més aviat de quant 
abastes i com empenys. 

Sovint són persones que es 
jutgen durament per no ar-
ribar a ‘tot’. El seu ‘tot’ és un 
mínim que per a la majoria 
seria un màxim. El que passa 
és que no es permeten dir 
que no a res pel que puguin 
pensar els altres si els diuen 
simplement “no, no puc”.

Témer perdre l’afecte-ac-
ceptació-atenció dels altres 
moti va a moltes persones a 
viure havent de sati sfer les 
necessitats alienes sense 
escoltar mai les pròpies. Són 
persones que sovint patei-
xen d’ansietat, desànim, ide-
es de les quals no es poden 
desprendre, manca de son. 
El seu cos els va indicant que 
no pot més i no entenen el 
missatge perquè estan pro-
gramades per a continuar 
amb la seva missió: complir, 

agradar, rebre aprovació, 
no fallar.

Quantes vegades es plan-
tegen què reben a canvi? És 
fàcil que qualsevol pugui 
abusar d’una persona que 
no és capaç de respectar 
els seus propis límits. No 
és només ser bo, també és 
deixar que et prenguin el pèl. 
No és mala educació ni falta 
de sensibilitat ni egoisme 
ni debilitat. Dir prou és una 
qüesti ó de respecte cap a un 
mateix. I en dir-ho, neix un 
‘halo’ que provoca màgica-
ment el respecte dels altres. 
Com diu la saviesa popular 
“si no et valores tu, ningú ho 
farà”. Posa-li ‘preu’ a la teva 
contribució perquè sí que 
t’ha costat fer-la.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults i de pa-

rella. Col·legiada 16.572
KANTOR. Espai 

d’Atenció Psicològica
Llobateras 6 Local 1 (al 

costat de Regina Carmeli)
Tel. 935 882 153

Mb. 644 008 701
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Errors a l’hora de perdre pes
Amb l’arribada del bon 
temps, cada vegada són més 
les persones que busquen 
perdre els quilos de més que 
s’han guanyat durant l’hi-
vern d’una manera ràpida. 
Unes creences incorrectes, 
poc efecti ves i, el més im-
portant, poc saludables.

Els errors més comuns 
que es comenten alhora de 
seguir dietes són:

1. No fer els 5 àpats diaris:
Perdre pes no signifi ca men-
jar menys ni suprimir àpats 
durant el dia.

És important mantenir 
la ruti na dels 5 àpats per no 
tenir la sensació de gana, 
que el cos i el metabolisme 
segueixin treballant cor-
rectament, que la persona 
manti ngui l’energia i no se 
senti  cansada i, per últi m, 
no caure en la temptació de 
picar entre hores.

2. Poc consum d’aigua:
Com a acompanyament 
d’una pauta alimentaria és 
necessari el consum d’aigua 
durant el dia. Es recomana el 
consum d’entre 1,5 i 2 litres 
d’aigua diaris per senti r-nos 
per una banda, hidratats i, 
per l’altra, saciats.

3. Compensació d’extres no 
menjant:
Moltes vegades, si durant 
el dia es fa un àpat copiós 
i molt calòric moltes perso-
nes decideixen no menjar 

res durant la resta del dia 
i els següents àpats per 
compensar l’excés d’inges-
ta. Aquesta solució és poc 
efecti va ja que si s’eliminen 
àpats, el que es generarà 
és que augmenti  la gana i 
s’acabi menjant en excés en 
el proper àpat.

4. Pensament equivocat 
dels aliments integrals o 
baixos en greixos:
Aquests tipus d’aliments 
en sí no aprimen. En el cas 
dels integrals, l’alt conti n-
gut en fi bra serveix com a 
efecte saciant però també 
té calories.

5. Poc consum de fi bra:
Un consum de fi bra òpti m 
per al nostre cos ens aporta 
sensació de sacietat i un bon 
trànsit intesti nal.

6. Si es passa gana, t’apri-
mes:
La clau per a perdre pes 
és basa en una dieta equi-
librada. És a dir, menjar 
de tot amb les quantitats 
adequades. El fet de passar 
gana genera en l’organisme 
empitjorar la qualitat de la 
salut a curt i a llarg termini.

Per això, cal acudir a un 
especialista per perdre els 
quilos de més d’una manera 

sana i, el més important, 
saludable.

Els nutricionistes, oferei-
xen la solució òpti ma per a 
cada persona.

Les passes que seguei-
xen són:
1. Dissenyar la millor dieta, 
per això primer fan un segui-
ment dels hàbits alimentaris 
i de vida de cada persona.
2. Un estudi de l’Índex de 
Massa Corporal (el per-
centatge de greix, massa 
muscular i d’aigua que com-
pon el pes) per així fer una 
radiografi a de la persona i 
establir quin és el pes ideal 
i les seves necessitats ali-
mentàries.

PER OBTENIR ÈXIT A 
LLARG TERMINI AMB UNA 
DIETA caldrà prèviament 
reconèixer els punts dèbils 
i els errors de cada persona 
en pautes alimentàries.

D’aquesta manera, una 
bona dieta serà aquella que 
s’adapti a les característi-
ques i necessitats de cada 
persona i es recondueixin 
els mals hàbits cap a pautes 
saludables i també evitar 
el temut efecte rebot o 
“io-io”.

Unitat de nutrició 
de Policlinic Rubí

www.grup-policlinic.com
Tel. 93 515 39 99

Carrer Pere Esmendia, 
25. Rubí  (al costat dels 

jutjats)



Estils de cuina americana
Si optem per instal·lar una 
cuina americana tenim mil 
i un estils a la nostra dis-
posició.

• Estil rústic: Utilitza la 
fusta i els colors crema o 
clars per aconseguir donar 
una imatge més acollidora. 
L’estil rústic s’instal·la per-
què combini amb un saló on 
els mobles de fusta són grans 
protagonistes.

• Estil minimalista: La base 
és la practicitat en la decora-
ció. Predominen els colors 
blanc i negre, els mobles de 
línies rectes i llises i sense 
tirador. Aquest estil és ideal 
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per a la col·locació d’illes i 
barres volades.

• Estil clàssic: Hi predo-
minen els colors clars i els 
mobles de fusta, encara que 
aquest estil admet altres 
materials, com el metall, el 
vidre i el marbre. La deco-
ració acostuma a ser més 
recarregada i de línies més 
rectes i sòbries. Admet igual-
ment barres o illes.

• Estil contemporani: Es 
caracteritza per una combi-
nació de l’últim en tecnolo-
gia amb mobles lacats i vidre 
de colors vius. Les barres 
s’estenen des del taulell.

• Estil industrial o crista-
lleres: Proposa acabats en 
acer inoxidable combinat 
amb colors negres i blancs. 
Tanmateix, aporten mobles 
de fusta lacada i cristall amb 
línies senzilles. Principal-

ment en aquest estil s’opta 
per l’illa.

• Estil retro: Predominen les 
barres i els tons pastels que 
es barregen amb altres més 
vius en fustes i rajoles.
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Llar, dolça llar

El color i la llum

La majoria de la gent no 
acostuma a tenir en compte 
els efectes de la llum quan 
decora les seves llars. I la 
llum pot convertir-se en el 
factor clau perquè una com-
binació de colors funcioni. 
En viure gran part de les 
nostres vides sota la llum 
artifi cial, sovint oblidem els 
canvis de llum que se succe-
eixen durant el dia i com el 

canvi d’estacions afecta la 
percepció dels colors.

La llum natural és essen-
cial per a la vida. Intenteu 
captar el màxim de llum 
natural amb fi nestres i llu-
ernes. Aprofiteu el sol de 
l’estiu en una habitació o a 
la cuina amb cortines fi nes i 
lleugeres. Si una entrada és 
molt fosca, la solució pot ser 
una porta de vidre esmerilat 

que deixi passar llum difosa. 
A més, podeu pintar una 
paret d’un color atrevit, com 
el rosa gerani, per animar 
l’atmosfera de l’estança.

Sempre cal observar la 
llum natural que entri en una 
estança per prendre la deci-
sió adequada respecte a la 
combinació de colors ideal. 
Fixeu-vos en la intensitat de 
la llum en cada moment del 

dia i com afecta l’estança. 
Per exemple, una habitació 
orientada al nord-oest en 
l’hemisferi nord rebrà molt 
poca llum natural, així que 
convindria utilitzar tons 
càlids per difuminar les om-
bres. En un bany amb una 
fi nestra gran que rebi llum 
natural la major part del dia, 
la gamma de blaus i violetes 
quedaria fantàstica.
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OFERTES I 
DEMANDES

SE OFRECE SRA. para cuidado 
personas mayores, limpieza. 
Responsable. 634.211.832
SE OFRECE chica para tareas 
domésticas. Atención domicilio. 
633.291.061
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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

El próximo lunes día 23, 
Rodamons de Rubí pon-
drá a vuestra disposición 
varios puntos de venta de 
rosas solidarias, además 
de libros y puntos de libro, 
cuyos beneficios íntegros 
irán desti nados a ayudar a 
los animales sin hogar de 
nuestras calles. 

¿Y por qué doblemente 
solidarias? Porque este año 
ofrecemos novedades, ya 
que nuestro proveedor ti e-
ne pactado un convenio cu-
yos benefi cios también irán 
destinados a acciones de 
responsabilidad social cola-
borando con La Fundació La 
Marató de TV3, además de 
poder parti cipar en sorteos 
y promociones. Así que con 
un sencillo gesto, también 
estarás colaborando por 
parti da doble. 

En Rubí, desde las 08h 
y hasta las 20h estaremos 
en: 
▪ Plaça Nova Estació (FGC) 
▪ Plaça de Catalunya 
▪ Carrer Magí Raméntol - 
Plaça Mercat Municipal 

Para Sant Jordi regala rosas 
doblemente solidarias  

▪ Avinguda Barcelona - Da-
vant Restaurant Cal Gori 

Porque os necesitan, 

porque no hay días festi vos 
para ellos, ni para nosotros, 
porque no hay tregua sin 
descanso, porque día tras 
día y noche tras noche reci-
bimos demandas de ayuda 
sin disponer de los medios 
ni recursos para atenderlos 
a todos y porque si nadie 
se ofrece a acompañarnos 
aunque sea en un tramo de 
este largo camino, estamos 
perdidos... 

Para Sant Jordi, por 
ellos... ¡¡regala una rosa 
solidaria para ella, para él 
o para ti !! 
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Concert de primavera de 
l’Obrador Coral amb una 
cantata de Bach
L’Obrador Coral va oferir 
el diumenge al vespre a 
l’Església de Sant Pere el 
tradicional Concert de pri-
mavera que organitza cada 
any per aquestes dates. 
Els membres de l’Obrador, 
dirigits per Jordi Boltes, 
van interpretar la Canta-
ta número 34 de Johann 
Sebastian Bach, traduïda 
al català per l’Abadia de 
Montserrat. Els cantaires 
van estar acompanyats per 
dues flautes i un orgue.

En el concert, que va 
registrar una bona afluèn-
cia de públic, també hi va 

participar el grup de cam-
bra de l’Escola de Música 
Pere Burés, que va estar 
acompanyat per un quartet 
de corda i un orgue. En el 
seu cas, van interpretar 
‘Jesu, meine Freude’, una 
peça del compositor Die-
trich Buxtehude, un dels 
mestres de Bach.

L’actuació musical va 
cloure amb un repertori 
de cançó catalana, que 
l’Obrador Coral va cantar 
a cappella, amb sardanes 
i peces tradicionals cata-
lanes com per exemple 
‘L’emigrant’. / DdR

‘Sols’ amb el ballarí Jordi rubio 
i l’acordionista Carles Belda 

reDaCCió

El ballarí i coreògraf rubi-
nenc Jordi Rubio i l’acordi-
onista sabadellenc Carles 
Belda han fabricat ‘Sols’, 
una obra íntima de música i 
dansa tradicional catalana.

El muntatge proposa 

nes, la bolangera, la jota, la 
sardana, el fandango torto-
sí, el bolero de l’Alcúdia o el 
ball Cerdà, entre altres.

“És un viatge en el qual 
intentem treballar diferents 
gèneres i temes de música i 
dansa tradicional dels Pa-
ïsos Catalans, establint un 

joc de comunicació entre 
tots dos”, ha explicat Jordi 
Rubio, un dels dos protago-
nistes de l’espectacle.

El projecte va sorgir de la 
voluntat de tots dos de fer 
un muntatge junts després 
de coincidir en el Dansàneu, 
el festival de cultures del 
Pirineu. Una oportunitat 
que va sorgir amb l’ajut del 
Centre Artesà Tradicionàrius 
(CAT). ‘Sols’ és un especta-
cle impulsat pel CAT, on es 
va estrenar, i pretén ser un 
diàleg entre l’acordió de 
Bleda i el ball de Rubio, se-
guint el rastre del prestigiós 
coreògraf i ballarí rubinenc 
Joan Serra, que va morir el 
2013, i que era tiet de Jordi 
Rubio. 

L’actuació dels dos artis-
tes vallesans tindrà lloc a La 
Sala el diumenge a les 18.30 
hores. El preu de les entra-
des és de 10 euros i de 7,50 
euros per als pensionistes, 
jubilats i persones amb el 
carnet de la Biblioteca.

l’acordionista i el dansaire portaran el seu espectacle a la Sala aquest diumenge. / Cedida

la Sala acull un 
espectacle íntim 
de dansa i música 
tradicional catalana
un repertori de 12 peces 
musicals, entre les quals es 
poden trobar el ball de Gita-imatge del concert. / J.a. Montoya

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

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

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

Exposicions

································································
DiVEnDREs 13 d’abril

-Contacomptes 
Amb Umpaluma de l’editorial Tramuntana. A les 
17.30h a l’Espai de Llibres Lectors al tren!.

-‘Parlant de la terra’
A càrrec d’Eva Andreu a les 18h a la Biblioteca.

-‘Llibertat d’expressió’
Col·loqui i debat a les 18.30h a l’Espai sociocul-
tural de la CGT. Org.: Rubí Àgora.

································································
DissabtE 14 d’abril

-Nascuts per llegir
A les 11h a la Biblioteca. Inscripció prèvia.

-Caramelles
A les 17h a la pl. d’Anselm Clavé. Org.: Societat 
Coral Unió Rubinenca.

-Concert de blues

AgendA
A càrrec de Carla Sunday. A les 20.30h a l’Espai 
sociocultural de la CGT. Org.: Societat del Blues.

································································
DiUMEnGE 15 d’abril

-Festa de l’Autisme
Durant tot el matí a la pl. del Doctor Guardiet. 
Org.: Rubí TEA.

-Jornada de Natura a la font de Sant Muç
A les 11h a la font de Sant Muç. A càrrec de Sandra 
Bea, Pep Borràs, Carme Llop, Miquel Mas, Sergi 
Marcos i Núria S. Lacambra. 

-Vermuts musicals
‘Swing i blues’, a càrrec de Chino&The Big Bet. A 
les 12.30h a la pl. del Celler. 

-Caramelles
A les 12h a la pl. de Pere Aguilera. Org.: Societat 
Coral Unió Rubinenca.

-‘Darrere la porta’
Teatre a càrrec de Pilar i Aurora Cayero. A les 18h 
al Casal Popular. Preu: 10€ a taquilla; 8€ de forma 
prèvia i 5€ menors d’edat.

-‘Sols’
Dansa i música a càrrec de Jordi Rubio i Carles 

Belda. A les 18.30h a La Sala. Preu: 10€/7,5€.

································································
DiLLUns 16 d’abril

-‘els barrufets i el poble amagat’
Cine infantil en català a les 18h a la Biblioteca. 

································································
DiMaRts 17 d’abril

-Cantata escolar
A les 12h a l’amfiteatre del Castell.

-tallers d’art i literatura per a infants
A les 18h a la Biblioteca. Inscripció prèvia.

-Blues Jam Session
A les 19h a l’Espai sociocultural de la CGT. Org.: 
Societat de Blues de Rubí.

································································
DiMEcREs 18 d’abril

-Presentació i contacontes d’El Mestralet
A càrrec de Núria Naval. A les 17.30h a l’Espai de 
Llibres Lectors al tren!.

-‘Millora la teva comunicació’
A les 19h a càrrec de Miquel Raso a la Biblioteca.

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

-lluna anull. Homenatge a Maria Carbonell 
a edRa. Fins a l’11 de maig.

-Il·lustració. Rocío Bonilla. A l’Espai de Llibres 
Lectors al tren. Fins al 2 de maig.

-Col·lectiva del Grup Fotogràfic El Gra. Fins 
al 5 de maig a l’Antiga Estació.

-Història del Sàhara. Exposició sobre el Sàha-
ra. Fins al 20 d’abril a l’Ateneu. 

-Presentació del llibre ‘Tothom em coneix per la 
teresina de Ca l’espardenyer’
A càrrec de Teresa Miralles. A les 19.30h a l’Ombra 
(c. Pere Esmendia, 21).

································································
DijoUs 19 d’abril

-‘100 anys de la fi de la I Guerra Mundial’
A càrrec de Ramon Batalla. A les 19h a l’auditori 
del Museu Vallhonrat.

-‘Mai no és de nit’
Recital d’homenatge a Manuel de Pedrolo. A les 
19h a la Biblioteca. 

-Free Jam Session
A les 19h a l’Espai sociocultural de la CGT. 

-‘la librería’
Dins del cicle de cinema Gaudí. A les 21h a La 
Sala. Preu: 4,5€.
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La mostra de Sergi Marcos inspirada 
en poemes de Joan Margarit s’obre 
aquest divendres a l’Aula Cultural 

El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’ 
va inaugurar divendres 
passat una exposició col-
lec� va d’imatges a l’An� ga 
Estació. Es tracta d’una 
mostra de temà� ca lliure 
formada per 61 imatges re-
alitzades pels socis i sòcies 
de l’en� tat. 

L’Antiga Estació es va 
omplir per la inauguració 
d’aquesta mostra, que 
refl ecteix el bon moment 
que viu l’en� tat, no només 
pel nombre de socis sinó 
per la bona acollida de les 
nombroses ac� vitats que 

organitza. La mostra, a 
més de donar a conèixer 
algunes de les imatges dels 
membres de l’en� tat, tam-
bé anima als afi cionats a la 
fotografi a a conèixer l’en� -
tat. Els horaris de visita són 
de dilluns a divendres de 
12 a 14 hores i de dijous a 
dissabte de 17.30 a 20.30 
hores. D’altra banda, a 
l’exposició es va presentar 
un díptic on es recullen 
totes les ac� vitats que fa 
l’entitat al llarg de l’any, 
com sor� des, monogràfi cs, 
cursos i altres. / DdR

BREUS

El Gra inaugura una col·lec� va que 
refl ecteix el bon moment de l’en� tat

L’alcaldessa, amb membres de l’en� tat, durant la inauguració de 
l’exposició. / El Gra

La inauguració de l’expo-
sició ‘Una immersió pic-
tòrica inspirada en l’obra 
poè� ca de Joan Margarit’, 
darrer projecte ar� s� c del 
rubinenc Sergi Marcos, s’in-
augura aquest divendres 
a les 19.30 hores a l’Aula 
Cultural. 

La mostra consta de 58 
olis sobre paper, cadascun 
inspirat en un poema de 
Joan Margarit, seleccionats 
dels úl� ms llibres publicats 
pel poeta, excepte l’úl� m 
que tot just acaba de sor� r. 

A més, hi ha 10 obres de 
gran format inspirades en 
una selecció de poemes 
d’amor de Sam Abraham re-
alitzats en oli sobre llenç.

Coincidint amb la in-
auguració de la mostra, 
es presentarà un llibre, 
editat per l’Ajuntament, 
on es recullen tots aquests 
poemes i les imatges que 
han inspirat a l’ar� sta ru-
binenc. El llibre inclou un 
text introductori redactat 
pel poeta i assagista català 
Vicenç Altaió. / DdR

ART TÈXTIL

EdRa acull una mostra en homenatge 
a la fi gurinista Maria Carbonell
LARA LÓPEZ

El disseny de vestuari és 
el principal protagonista 
de l’exposició ‘Lluna Anull’, 
inaugurada el passat dime-
cres a l’Escola d’Art i Disseny 
de Rubí (edRa). La mostra 
homenatja la tasca de la 
fi gurinista Maria Carbonell, 
dissenyadora que ha treba-
llat per més d’una vintena 
d’esbarts i companyies de 
teatre i dansa d’arreu de 
Catalunya, amb una impli-
cació intensa i permanent 
en l’ac� vitat cultural de Rubí. 
Carbonell és autora del ves-
tuari dels gegants rubinencs 
Roc i Paula, els Reis Mags 
d’Orient i el Mag Rubisenc, 
els gegantons Laia i Galderic 
i principalment, i els fi gurins 
de l’Esbart de Rubí des de 
1975 fi ns a l’actualitat.

L’exposició està organit-
zada per l’Escola d’Art i Dis-
seny, en col·laboració amb 
l’Esbart Dansaire i els Ge-
ganters. Maria Carbonell, qui 

Algunes de les obres de Maria Carbonell. / L. López

va assis� r emocionada a una 
inauguració mul� tudinària, 
és nascuda a Castellbisbal, 
però està arrelada a Rubí des 
de pe� ta. 

Durant l’acte va interve-
nir l’ar� sta Pep Borràs, qui 
va explicar que el títol de 
l’exposició es deu al fet que 
la seva obra més popular, el 
disseny de vestuari, “és com 
una lluna”, alhora que inclou 
una part més ín� ma amb la 

cara més desconeguda de 
l’ar� sta: la pintura i l’escultu-
ra. La pintura mostra la seva 
quo� dianitat a través d’una 
gran capacitat d’observació 
i detall.

Àngel Miquel, director 
de La Sala, va descriure com 
l’elaboració del vestuari es-
cènic és un procés molt com-
plex, “ja que suposa moltes 
hores de treball d’esbossos i 
propostes fi ns a arribar al dis-

seny fi nal, triar i remenar els 
materials, tenyir i destenyir, 
combinar, cosir i descosir”. 
Miquel va lloar l’ar� sta afi r-
mant que les seves creacions 
“són dinàmiques i mantenen 
l’interès del públic durant 
tot l’espectacle”. L’Esbart va 
dedicar un ball d’homenatge 
a Carbonell durant la inau-
guració de la mostra, que 
està oberta al públic fi ns al 
pròxim 11 de maig.

LITERATURA
El Racó del Llibre acull la presentació de ‘Sant Toni 
i el Gat’, d’Anna Fité amb il·lustracions de la Cuchu
El Racó del Llibre acollirà 
aquest dissabte 14 d’abril a 
les 12 hores la presentació 
del llibre infan� l ‘Sant Toni 
i el gat’, una nova obra de 
la reconeguda autora sa-
badellenca Anna Fité que 
compta amb els dibuixos 
de la il·lustradora rubinenca 
Cuchu, Sonia González.

Publicat per l’editorial 
La Galera, ‘Sant Toni i el gat’ 
enceta una nova col·lecció 
de contes � tulada ‘I si...?’. 
En aquest primer llibre, es 

convida als lectors a pre-
guntar-se i si la llegenda de 
Sant Jordi i el Drac va ser 
diferent.

El llibre recorda que les 

tradicions s’han passat de 
generació en generació i 
convida a reflexionar: I si 
algú es va equivocar? I si es 
van entendre malament? 
I si el drac de Montblanc 
va ser en realitat el gat de 
Montnegre? 

La lectura se situa a la 
vila de Montnegre, on un 
terrible gat terroritza tot-
hom, ratolins inclosos. Qui 
els salvarà? Quin cavaller 
valent podrà enfrontar-se a 
la bès� a?.

PATRIMONI
Sor� da del GCMR-
CER a La Sagarra
Dins del cicle Conèixer Catalu-
nya, el Grup de Col·laboradors 
del Museu de Rubí-Centre 
d’Estudis Rubinencs (GCMR-
CER) ha organitzat pel 22 
d’abril una sortida per la 
comarca de La Segarra, amb 
visita a les poblacions de Sa-
naüja, Biosca i Massoteres. La 
sor� da serà a les 8.30 hores 
a l’Escardívol en cotxes par� -
culars. Els interessats poden 
trucar al 600793022 o enviar 
un correu a gcmr.cer@gmail.
com. / DdR
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La companyia Protagonistes Nosaltres segueix 
trencant barreres amb el musical ‘Show’
REDACCIÓ

La companyia Protagonis-
tes Nosaltres, de la Funda-
ció Fupar de Terrassa, que 
està formada per persones 
amb i sense diversitat intel-
lectual, va posar en escena 
diumenge al teatre muni-
cipal La Sala el muntatge 
‘Show, show, show’, una 
comèdia musical amb un 
programa televisiu com a 
argument principal. 

Una obra que va fer 
gaudir el públic assistent 
a La Sala. Més de 30 per-
sones, entre actors, mo-
nitors, tècnics i voluntaris, 
van treballar de valent 
durant l’hora i mitja que va 
durar l’espectacle, esforç 
que va ser recompensat 
amb els aplaudiments dels 
assistents. 

La companyia va con� -
nuar trencant barreres i va 
mostrar una vegada més 
les capacitats, l’esforç, el 
treball i les ganes que les 
persones amb algun � pus 
de discapacitat tenen per 

integrar-se a la societat. 
L’acte va comptar amb 
l’assistència de l’alcaldes-
sa, Ana M. Mar� nez, i el 
regidor de Cultura, Moisés 
Rodríguez. 

La representació va ser 
organitzada per l’Asso-
ciació de Persones amb 
Diversitat Intel·lectual de 

Rubí (APPDIR), amb la col-
laboració de l’AMPA de l’Es-
cola d’Educació Especial 
de Ca n’Oriol, la Fundació 
FUPAR i l’Ajuntament de 
Rubí. 

APDIR organitza diver-
ses activitats adaptades, 
com esplais, casals de va-
cances i respirs. A més, fa-

TEATRE

cilita informació i col·labora 
amb altres en� tats que fan 
ac� vitats adaptades a Rubí 
com ara l’AMPA de l’Escola 
d’Educació Especial de Ca 
n’Oriol, l’Associació l’Estel, 
el Club Escola de Futbol 
Can Mir, l’Associació Dema-
noenmano, el Club Espor-
� u Horitzó o Rubí TEA. 

El Casal Popular serà l’es-
cenari del retorn a Rubí de 
l’obra ‘Darrere la porta’, 
escrit i interpretat per les 
rubinenques Pilar i Aurora 
Cayero. 

La representació es va 
estrenar el 2012 a La Sala i 
posteriorment s’ha repre-
sentat en escenaris com la 
sala Porta 4 de Barcelona, 
el Teatro del Barrio de Ma-
drid o escenaris d’Eivissa. 

De la mà de la compa-
nyia Lasca Yero, les dues 
actrius de Rubí donaran 
vida a una història ambi-

entada en un centre de 
jus� cia juvenil.

Es tracta d’una obra 
del gènere del teatre social 
que va rebre el premi espe-
cial del jurat i el premi a la 
millor actriu en la 20a Mos-
tra de Teatre del Raval. 

La representació serà 
diumenge a les 15 hores i el 
preu de les entrades és de 
8 euros si es compren de 
forma prèvia i de 10 si es 
compren a la taquilla. Pels 
menors d’edat, l’entrada té 
un cost de 5 euros. / DdR 

L’obra ‘Darrere la porta’ es 
representarà al Casal Popular

Les rubinenques Pilar i Aurora Cayero són les creadores i intèr-
prets d’aquest espectacle. / Cedida

Recital de Javier Gil amb Pemi 
Rovirosa i Irene Sansalvadó
L’escriptor rubinenc Javier 
Gil oferirà el 20 d’abril a 
les 20 hores a l’Ateneu un 
recital poè� c i musical � tu-
lat com el seu darrer llibre 
publicat: ‘Esta ausencia a 
la que te pareces’. Es tracta 
d’un llibre que aborda la 
distància en les relacions i 
retrata com un personatge 
aborda aquesta situació de 
forma molt ín� ma.

Gil estarà acompanyat 

dels músics Pemi Rovira i 
Irene Sansalvadó. Precisa-
ment, la seva darrera novel-
la incorpora 10 poemes es-
crits i recitats per ell mateix 
amb la col·laboració musical 
de Rovira i Sansalvadó.

L’escriptor també ha 
publicat el recull de poemes 
‘(Siempre) Serás casa en 
mis bolsillos’ i és coatuor 
del llibre ‘Aunque sea un 
rato’. / DdR

MÚSICA I POESIA

L’obra es va representar diumenge a La Sala. / J.A. Montoya

Repàs a la trajectòria literària de Manuel 
de Pedrolo pel centenari del seu naixement
REDACCIÓ

La Biblioteca ha organitzat un 
espectacle poè� c i musical al 
voltant de la fi gura de Ma-
nuel de Pedrolo. El 2018 es 
commemora el centenari del 
naixement del prolífi c escrip-
tor català, mort el 1990.

Pedrolo va publicar du-
rant tota la seva vida dife-
rents gèneres literaris: poe-

sia, teatre, novel·la i assaig, i 
va rebre nombrosos premis, 
entre els quals el Prudenci 
Bertrana, el Sant Jordi i el 
premi Víctor Català. El 1979 
va ser dis� ngit amb el Premi 
d’Honor de les Lletres Cata-
lanes.

Entra la seva obra més 
important, destaca ‘Meca-
noscrit del segon origen’, el 
seu llibre més llegit, ‘Totes 

les bèsties de càrrega’ o 
‘Cendres per Mar� na’, que va 

trigar 15 anys a ser publicat 
per culpa de la censura.

L’escriptor també es va 
destacar per ser un ferm 
defensor de la llengua i la 
cultura catalana.

L’activitat, que serà un 
recital a càrrec de Jaume 
Calatayud i Vicente Morera, 
serà el 19 d’abril a les 19 
hores i porta per � tol ‘Mai 
no és de nit’.

Manuel de Pedrolo. / Cedida
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La rubinenca Andrea Mir 
publica el seu primer disc
‘Arribes tard’ és el � tol del 
primer àlbum que ha pu-
blicat la cantant, pianista i 
compositora rubinenca An-
drea Mir. Es tracta d’un tre-
ball format per 10 cançons 
de pop i neo-soul en català, 
tots temes propis de l’ar� s-
ta. Amb la seva espectacular 
veu, Andrea Mir parla en 
aquest disc d’experiències 
pròpies i afi rma que li ha ser-
vit per canalitzar emocions i 
superar situacions.

El disc ja s’ha publicat i 
es pot escoltar sencer a pla-
taformes digitals com Spo� -
fy. El concert de presentació 
de l’àlbum ‘Arribes tard’ serà 
el 25 de maig al Marula Café 
de Barcelona. Les entrades 
ja estan a la venda i es po-
den comprar per 8 euros de 
forma an� cipada.

Els 10 temes del disc han 
estat enregistrats a Wave 
Factory Studio ssota la pro-
ducció de Dani Campos i Vic 
Mirallas. A més, compta amb 
la col·laboració dels músics 
Miki Santamaria, Antonio 

Torres, Jordi Bas� da, Dani 
Campos, Adri González, Pau 
Brugada i Vic Mirallas.

Andrea Mir ha estudiat a 

l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC) en 
l’àmbit de la música clàssica 
i contemporània, toca el 
piano des de pe� ta i canta 
i toca la guitarra elèctrica 
des de l’adolescència. Amb 
13 anys va formar la seva 
primera banda de temes 
propis i versions. També té 
formació en dansa i teatre 
musical. / DdR

‘Arribes tard’ és 
el � tol del primer 
treball de la 
pianista, cantant 
i compositora

Portada de l’àlbum ‘Arribes tard’. 

Tradicional 
cantada de 
Caramelles als 
carrers del centre
L’Associació Coral Unió 
Rubinenca, seguint la 
tradició iniciada a la ciu-
tat el segle XIX, sor� rà 
a cantar les Caramelles 
pels carrers de la ciu-
tat durant els propers 
dies.

El dissabte a les 17 
hores, el grup farà la 
primera cantada davant 
del monument a Josep 
Anselm Clavé, situat 
a la plaça que li dona 
nom. Després, la coral 
con� nuarà pels carrers 
de la ciutat fi ns a arribar 
a la sor� da de la missa 
vesper� na de l’Església 
de Sant Pere.

El diumenge, està 
prevista una segona 
cantada de Caramelles a 
les 12 hores a la plaça de 
Pere Aguilera, just da-
vant de l’Ajuntament.

Pe r  ú l t i m ,  e l  2 1 
d’abril � ndrà lloc la can-
tada al Mercat, també a 
les 12 hores. / DdR

Uns 900 nens par� ciparan 
a la Cantata escolar

Ja fa 6 anys que s’organitza aquesta ac� vitat. / Arxiu

La Cantata escolar és una 
ac� vitat que s’organitza a 
Rubí entre totes les escoles 
i centres concertats de la 
ciutat des de fa 6 anys. Els 
alumnes de 4t de Primària 
participen cada any en 
aquesta inicia� va conjun-
ta, que té el cant coral i la 
música com a grans prota-
gonistes. 

Enguany, seran 895 els 
infants que tenen previst 
participar en la Cantata, 
que porta per títol ‘Una 

escola diferent’.
L’ac� vitat estava previs-

ta aquest divendres, però 
per la inestabilitat mete-
orològica, fi nalment s’ha 
traslladat al 17 d’abril a les 
12 hores a l’amfi teatre del 
Castell, com és habitual. 

Un cop acabada la Can-
tata, els alumnes faran 
ac� vitats de lleure a l’en-
torn de Can Xercavins i la 
jornada fi nalitzarà amb un 
dinar conjunt al Castell de 
Rubí. / DdR

Clara Sunday oferirà un 
concert de blues a la CGT
L’Espai sociocultural de la 
CGT acull aquest dissabte 
a les 20.30 hores un nou 
concert organitzat per la 
Societat de Blues de Rubí. 
Es tracta de l’actuació mu-
sical de la cantant Carla 
Sunday, acompanyada pel 
guitarrista i cantant Charlie 
Yáñez, el baixista Jaime 
Julián i el bateria Roberto 
Olori.

Carla Sunday és una 
de les veus del panorama 
nacional més destacades 

en soul, blues i música 
negra. / DdR

Nova edició del Cántaro 
Flamenco a La Sala
La Casa de Andalucía de 
Rubí organitza la tercera 
edició del Cántaro Fla-
menco Ciudad de Rubí. 
Un espectacle que � ndrà 
lloc el 21 d’abril a les 19 
hores al teatre municipal 
La Sala. 

L’actuació comptarà 
amb la participació ‘al 
cante’ d’Antonio Pérez ‘El 
Trianero’, Manuela Pérez 
‘Estrellita de Graná’, José 
Galán ‘José el de los Ca-
marones’, Blas Maqueda, 
José Antonio Escribano 

i Juan Manuel Caro. A la 
guitarra, estaran els ar� s-
tes Juan Gallardo i Antonio 
Rodríguez. El presentador 
del Cántaro Flamenco serà 
Miguel Rivera. 

Les entrades ja es po-
den comprar per un preu 
de 8 euros a la Casa de 
Andalucía de Rubí, situ-
ada al carrer Orso, 2; al 
Restaurant Casa Paco; al 
Mercat Municipal; a les 
taquilles de La Sala; i al 
Centro Flamencología, si-
tuat a Terrassa. / DdR

La cantant Clara Sunday actu-
arà a Rubí. / Cedida
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L’Olímpic Can Fatjó trenca el malefi ci a 
casa i aconsegueix guanyar el Prat B

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - AE PRAT B               1-0 

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J.Bracons, I.Armenteros, Dani 
García, M.Ruíz, O.Molina, Nil (Rubén), Arnau, C.Silva (Clau-
dio), Juancho (D.Vázquez), Jonhy (I.García), Mauri (Jonay). 
AE PRAT B: Maillo, Gerard, Velarde, Martos (Dunga), Omar 
(Schubert), Alex , Carazo, Guerra (Jonhy), Olid, Edu, Alvaro 
(Salazar). 
Àrbitre: Llistar Perelló, Joan (Bé).
Gols: 1-0 Rubén (81’).
Targetes: C.Silva i D.Vázquez; Carazo, Guerra, Edu i David.

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó ha acon-
seguit trencar la ratxa de 
derrotes a casa després de 
guanyar al Prat B en un par-
� t ple de debutants per part 
local: Jonathan ‘Johnny’ 
i Ivan García, procedents 
del San Lorenzo; Carlos 
Silva, arribat del Castellar, 
i Javi Serrano, que jugava a 
Districto 30, fi lial del Sant 
Andreu. Excepte Javi, la 
resta va debutar davant el 
Prat i les incorporacions es 
van notar, amb un Olímpic 
més atacant i pressionant la 
sor� da de l’esfèrica.

A l’Olímpic li va faltar 
una mica de fortuna, ja que 
en un llançament de falta 
directa va estavellar la pi-
lota a l’escaire esquerra del 
porter del Prat B. També va 
disposar de dues ocasions 
clares de gol que la defensa 
visitant va treure de sota els 
pals. I hi va haver un possi-
ble penal per falta dins de 
l’àrea a Mauri que l’àrbitre 
no va veure. Per la seva 
banda, el porter de l’Olím-
pic va haver d’intervenir en 
poques ocasions i ho va fer 
amb seguretat.

Tot i el domini dels de 
Can Fatjó i les poques arri-
bades del Prat, el descans 
va arribar amb el 0-0 inicial 
en una primera part entre-
� nguda i sense faltes.

A l’onze inicial, Juan Car-
los Rodríguez, el tècnic de 
l’Olímpic, va donar entrada 
als debutants Johnny i Car-
los Silva, que van realitzar 
tots dos un bon par� t.

La segona part es va 
iniciar amb el mateix onze 
titular per part dels dos 

Escola Thau-Femení 3-8 
Paula (3), Daniela, Marina 
(2) i Laia (2).  
M. Poblet-Veterans  4-1 
San Lorenzo-Sènior B  2-4 
Dani (2), Adrià i Kevin.  
Juvenil A-Rubí UE  2-2 
Víctor i Javier.  
San Lorenzo-Juvenil B  4-0 
Viladecavalls-Cadet A  3-2 
Díaz i Algarib.  
Cadet B-Ripollet  4-1 
Carlos, Ruben i L. Andrés, 
Joaquín.  
N. Terrassa-Infantil A  0-5 
Ricard (2), Ivan (2) i Quan. 
Infantil B-N.B. Football  0-1 
Maurina Egara-Infantil C  0-2 
Diego i Raúl.  
Cerdanyola-Aleví A  2-1 
Víctor.  
Aleví B-F. Terrassa FC     10-0 
Pol (3), Pau (3), Kilián (2) i 
Xandry (2). 
Aleví C-Tronchoni  5-1 
Carlos, Iker (2), Hugo i Enzo. 
Terrassa FC-Aleví D  
1-5 Unai, Yovani (2), David i 
Pablo.
Sant Cugat FC-Aleví E  3-2 
Víctor i Axel.  
Sant Quirze-Aleví F  6-0 
Benjamí A-Tronchoni  3-3 
Bilal, en p.p. i Mancheño.  
Benjamí B-SP Nord CF  7-1
Molinos, Roger, López, Linero 
(2) i Joel (2).  
Juv. 25 Sept-Benjamí D  3-1 
Lucas.  
Prebenj. A-Terrassa F.C.  4-5 
Julen, E�im (2) i Eidan. 

RESULTATS

conjunts. Els de Can Fatjó 
van sortir per la victòria, 
mentre que el rival era més 
conformista, ja que la seva 
situació a la classifi cació no 
fa perillar la categoria.

L’entrenador de l’Olím-
pic va efectuar els cinc can-
vis reglamentaris i va donar 
entrada a Jonay per Mauri, 
a Rubén per Nil (lesionat), 
a D. Vázquez per Juancho i 
a Claudio per Carlos Silva. 
El Prat B també va efectuar 
quatre canvis. Segons avan-
çava el par� t, la pressió en 
atac del conjunt rubinenc 
va fer créixer les possibili-
tats de l’Olímpic. I el gol va 
arribar en el minut 81, en 

una jugada elaborada que 
va fi nalitzar amb un centre 
dins de l’àrea visitant que 
Rubén va enviar al fons de 
la xarxa de la porteria del 
Prat. Era l’1-0.

Amb el marcador en 
contra, els visitants es van 
obrir buscant l’empat i això 
va facilitar l’atac. Ivan Gar-
cía va debutar al subs� tuir 
Johnny. La por va arribar a 

D’esquerra a dreta, Jonathan Sánchez, Carlos Silva, Ivan García i Ja-
vier Serrano, les noves incorporacions al primer equip de l’Olímpic. 
/ J.A. Montoya

les fi les de l’Olímpic quan 
en el temps de descompte i 
en l’úl� ma jugada de par� t, 
l’àrbitre va xiular una falta 
molt perillosa a favor del 
Prat B dins de l’àrea local. 
Però el llançament directe 
d’Edu va marxar als núvols 

i l’àrbitre va xiular el fi nal 
del par� t.

Des del 29 d’octubre 
de 2017, l’Olímpic no havia 
guanyat a casa. Els de Can 
Fatjó se situen a la 12a po-
sició, amb dos punts d’avan-
tatge sobre els seus perse-
guidors. Dissabte, visitaran 
Sant Boi per enfrontar-se 
a les 18 hores al Marianao 
Poblet.

ATLETISME | CAMPIONAT D’EUROPA

L’atleta de la Unió Atlè� ca 
Rubí (UAR) Ignasi Melo ha 
fet doblet en els recents 
Campionats d’Europa de 
veterans celebrats a Madrid 
del 19 al 24 de març.

Melo, marxador històric 
de categoria M-65, va acon-
seguir dos ors en les proves 
de marxa atlè� ca: 3.000 m 
en pista coberta amb un 
temps de 15’10’’ i 5.000 m 
ruta en 25’36’’. 

Al podi el van acompa-
nyar l’anglès Ian Richards i el 
francès Patrice Brochot.

Melo demostra el bon 
estat de forma, ja que des  
de l’inici d’any ha batut 5 
records d’Espanya en dife-
rents distàncies. 

Campionat de relleus
El 7 d’abril es va celebrar 
a Vic la jornada prèvia del 
Campionat de Relleus Sub-
12 Sub-14 i Sub-16 amb 9 
equips rubinencs de les tres 
categories.

Cal destacar els equips 
que van arribar a les fi nals 
del campionat de Catalunya 
com el Sub-12 en el 4x60 m, 
format per Pau Hernández, 
Adrià Ocaña, Álex Rius i 
Jordi Serra, amb un temps 

Ignasi Melo, doble campió 
d’Europa de veterans

Atletes de la UAR, en el Campionat de Relleus de Vic. / Arxiu

de 35’74. A la mateixa ca-
tegoria, però al relleu 3x600 
m també van aconseguir 
fer-se un lloc a la fi nal Álex 
Fernández, Ivan García i 
Juan García, amb un temps 
de 6’03”08.

En la categoria Sub-14, 
al 4x80 m, Pol Cordero, 
Marc López, Adrià Macías i 
Jan Vila van aconseguir un 
temps de 42’64. El mateix 
equip va aconseguir arribar 
a la fi nal amb el segon millor 
temps al 4x200 m, amb un 
temps d’1’53”57. / UAR

Ignasi Melo, en una imatge 
d’arxiu. 



Divendres, 13 d’abril de 2018PUBLICITAT 29



Divendres, 13 d’abril de 2018 ESPORTS30
BÀSQUET | LLIGA

El Masculí del CEB Sant Jordi 
s’imposa al Sant Cugat per 61-69
El Sènior Masculí del CEB 
Sant Jordi es va imposar en 
la darrera jornada al Qbas-
ket Sant Cugat per 61-69. 
Tot i que al descans l’equip 
rubinenc perdia per un clar 
41-22, va aconseguir donar-
li la volta al marcador i ano-
tar-se una clara victòria. 

Per la seva banda, el Sè-
nior Femení va caure derro-
tat per la mínima (49-48) en 
un par� t molt dur contra un 
rival directe, el CN Caldes. 
Les rubinenques van anar 
tot el par� t per davant, però 
ja amb el temps esgotat, el 
Caldes va aconseguir anotar 
un punt que els va donar la 
victòria. 

Pel que fa a l’Infantil 
Femení, es va imposar amb 
claredat davant el Bàsquet 
Dra�  Gramenet (61-23), tot 
i que va començar el par� t 
molt fl uix. Per úl� m, el Mini 
Blau masculí va guanyar al 
CB Santa Perpètua Verd per 
40-53, un rival molt superior 
� sicament, però fl uix tècni-
cament. / CEB

Clínic de formació 
amb Anna Farrés i 
Cesc Senpau
El pavelló del CEB Sant 
Jordi acollirà el pròxim di-
marts 17 d’abril dos clínics 
formatius que comptaran 
amb la participació d’An-
na Farrés, entrenadora 
superior, cap del centre 
del PDP Osona Femení i 
entrenadora del Femení 
del CBF Osona; i Cesc Sen-
pau, entrenador superior, 
director tècnic del CB Llívia 
i entrenador del Masculí 
de Copa Catalunya de la 
UE Sant Cugat. 

El primer clínic serà de 
18.30 a 20 hores i estarà 
impartit per Farrés. Trac-
tarà sobre les finalitzacions 
a cistella petita. El segon, 
impartit per Senpau, trac-
tarà sobre la correcció 
d’errors comuns en cate-
goria sènior i tindrà lloc 
de 20 a 21.30 hores. / CEB 
Sant Jordi

ATLETISME | CURSA

Cinc membres de Fondistes Rubí 
disputen la Cursa del Corte Inglés
Entre els gairebé 50.000 
inscrits en la popular Cursa 
del Corte Inglés, que es 
va disputar el 8 d’abril i 
que enguany va arribar a la 
seva 40a edició, hi va haver 
cinc membres de Fondistes 
Rubí: Aitor Muñiz, Lorenzo 

Mar� n, Francisco Villodres, 
Pedro Sánchez i Ramón 
Muñiz. El primer en arribar 
va ser A. Muñiz (53’16), 
seguit per Mar� n (54’15), 
Villodres (54’39’), Sánchez 
(59’18) i R. Muñiz (1’04’44). 
/ Fondistes Rubí 

CICLISME | CHALLENGE

El Club Ciclista Rubí organitza
diumenge dues noves sor� des
El Club Ciclista Rubí ha orga-
nitzat per aquest diumenge 
dues noves sor� des de Cha-
llenge. El grup A farà una 
ruta de 135 km de Rubí a Va-
llgorguina i tornada, mentre 

que el grup B realitzarà una 
sor� da de 90 km fi ns a Sant 
Sadurní d’Anoia i tornada. 
Tots dos grups arrencaran 
des de la plaça Doctor Guar-
diet a les 8 del ma� . / CCR

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

Els dos equips de bàsquet de 
l’Horitzó, subcampions de Catalunya
Els dos equips de bàsquet 
adaptat per a discapacitats 
intel·lectuals del CE Horitzó 
van obtenir bons resultats 
en la seva par� cipació en 
el Campionat de Catalunya, 
que es va disputar el 8 
d’abril al pavelló Les Comes 
d’Igualada, aconseguint ser 
subcampions. 

L’equip A, segon classifi cat 
del grup 4
El primer equip del club va 
obrir la ma� nal a les 10.30 
hores davant del temible 
Lluïsos de Gràcia C, un 
equip molt jove i ràpid  
contra el qual l’Horitzó ja 
havia perdut en lliga aques-
ta temporada. En aquesta 
ocasió, els vallesans es 
van imposar després de 
dos temps afegits per un 
resultat fi nal de 28-25. En 
el segon par� t, davant del 
Sese B, un equip farcit de 
jugadors de Lliga Prefe-
rent, que no hauria d’haver 
estat en aquest grup, els 
jugadors d’Enric Planas van 
caure derrotats per 16-29. 

I ja en la jornada de tarda, 
amb el segon lloc en joc, 
l’equip va donar la seva 
millor versió guanyant cla-
rament el Fènix per 15-8. 
En defi ni� va, un segon lloc 
amb regust de triomf.

L’equip B, sotscampió del 
grup 13
Per la seva banda, el segon 
equip va encetar el matí 
amb una clara victòria da-
vant del Solc Taronja de 
Tarragona per un resultat 
de 12-4. En el segon par� t, 

davant del BCN Cracks, un 
equip molt superior físi-
cament, va caure derrotat 
per 6-14. I ja a la jornada 
de tarda, també amb el se-
gon lloc en joc, va guanyar 
clarament al Catalonia D 
per 19- 4, adjudicant-se la 
segona plaça del grup. 

Els dos subcampionats, 
en els seus respectius 
grups, avalen el treball 
que s’està fent a diferents 
nivells per part dels tècnics 
i la direcció tècnica del 
club. / CE Horitzó

TAEKWONDO | FORMACIÓ

L’escola Joan Maragall acull el 
III Torneig Escolar de Taekwondo
L’escola Joan Maragall acollirà 
el proper dissabte 21 d’abril 
a par� r de les 9 hores el III 
Torneig Escolar de Taekwon-
do. Es tracta d’una jornada 
lúdica de foment de l’esport 
dirigida a alumnes d’educació 
primària. Es podrà par� cipar 

en modalitat combat, tècnica 
o totes dues i els inscrits no 
poden haver participat en 
esdeveniments de la federa-
ció territorial. Tots els par� -
cipants rebran una medalla. 
Més informació 635 414 007 
o 93 697 10 36. / DdR

Jugadors de l’Horitzó, celebrant els dos subcampionats. / Cedida

Masculí
Premini Blanc - Sagrada Família  54-31
CB Cerdanyola Verd - Premini Blau  44-54
UE Sant Andreu Groc - Mini Blanc  46-74
Preinfantil - CB Calella  63-48
Infantil - Sferic Terrassa  71-44
CB Coll B - Cadet   64-37
Salle Ploms Reus - Júnior Blanc  65-61
Júnior Blau - UE Sant Cugat Blanc  63-42
Sots-21 B - Bàsquet Sant Fost  45-52
Bàsquet Sitges - Sots-21 A   76-79
Femení
Mini Blau - CN Caldes A       58-50
CB Castellbisbal Groc - Cadet  46-34
Júnior - Lluïsos de Gràcia  56-57

RESULTATS

Els equips del CEB han disputat una nova jornada de lliga. / Cedida
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TRIATLÓ | PROVA

El triatleta Gerard Blanco, 
del Club Natació Rubí, va 
disputar el Tricircuit de 
Deltebre en la modalitat  
Sprint (750 m de natació, 
20 km de ciclisme i 5 km 
a peu). 

Blanco va finalitzar la 
prova amb un temps d’1h 
29’, classificant-se en la 
65a posició de la general 
masculina i en quarta po-
sició en la seva categoria 
de Veterans 2. / CNR

Gerard Blanco queda 
en quarta posició en el 
Tricircuit de Deltebre

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

El Sènior Femení del CNR aconsegueix 
la permanència a Divisió d’Honor
Els dos primers equips sè-
niors de waterpolo del Club 
Natació Rubí (CNR) van 
assolir dissabte passat els 
seus objec� us. El Femení va 
aconseguir un empat molt 
valuós, ja que el punt els 
dona la permanència ma-
temà� ca a Divisió d’Honor. 
El resultat de 10-10 contra 
el CN Sant Feliu permet a 
l’equip afrontar els dos úl-
� ms par� ts amb la tranquil-
litat necessària per mirar de 
sumar més punts i millorar 
la posició de la temporada 
anterior.

El Masculí A, per la seva 
banda, va recuperar la pri-
mera posició a Primera 
Divisió. Els rubinencs es 
van imposar per dos gols 
de diferència (9-7) al CN 
Sant Feliu. 

Un resultat que, combi-
nat amb la derrota de l’ARCC 

El Femení s’ha assegurat matemà� cament la permanència. / Cedida

La jornada de l’escola va tenir lloc al Club Natació Minorisa. / Cedida

Lineal de Madrid, permet 
els jugadors de Toni Aguilar 
distanciar-se a tres punts de 
l’equip madrileny a l’espera 
de l’enfrontament directe 
d’aquest dissabte a par� r 
de les 18 hores a Madrid. 
Serà un partit important 
per decidir quin dels dos 
equips assoleix finalment 
l’ascens directe a la màxima 

UE Horta - Cadet Femení  7-15
CN Montjuic A - Cadet Masculí B  9-3
CW Sant Adrià A - Sènior Masculí B 13-10
UE Horta - Cadet Masculí  6-17
Infantil Femení - CE Mediterrani  4-13
Juvenil Femení - La Sirena CN Mataró 12-8
Juvenil Masculí - CN Atlètic-Barceloneta 4-11RE

SU
LT
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S

Jornada de Lliga catalana pels més pe� ts del Club Natació
Els benjamins i prebenjamins del 
Club Natació Rubí estaven citats al 
Club Natació Minorisa el 7 d’abril en 
una jornada ma� nal per disputar la 
sisena i quarta jornada, respec� va-
ment, de la Lliga Catalana.

Per part dels benjamins, que 
abans d’aquesta jornada milloraven 
una posició a la classificació per 
clubs fi ns a la 32a, van compe� r en 
les proves de 400 m lliures o 200 m 
lliures, depenent de l’edat, 200 m 
braça i els 4x50 m lliures mixtes.

D’altra banda, els prebenjamins, 
que havien baixat una posició a la 
lliga fi ns a la 47a abans d’aquesta 
jornada, van nedar els 50 m papa-
llona, els 50 m esquena i el relleu de 

4x50 m lliures mixtes. 
Ara mateix, els més pe� ts de l’es-

cola espor� va con� nuen preparant 
la prova de nivell que es disputarà 
aquest dissabte a les instal·lacions 
del Club Natació Sabadell, una prova 
en la qual s’avaluen els aprenentat-
ges i els diferents elements tècnics i 
que, en cas de superar-la, els donarà 
opcions per par� cipar a la Final Ter-
ritorial (Campionat de Catalunya).

Aquest dissabte, el club rubi-
nenc també compe� rà a Caldes de 
Montbui en la cinquena jornada 
de la categoria infan� l de la Lliga 
Catalana, i en l’Obert Aquamàsters, 
que se celebrarà a la piscina del CN 
Granollers. / CNR

NATACIÓ | LLIGA CATALANA

La prova va tenir lloc a la localitat de Deltebre. / Cedida

categoria del waterpolo 
estatal. / CNR

Divisió d'Honor Fem. J Pts.
1 CN SABADELL 16 48
2 CN SANT ANDREU 16 45
3 CN MATARÓ 15 33
4 CE MEDITERRANI 16 30
5 CN TERRASSA 16 28
6 EW ZARAGOZA 16 15
7 CN RUBÍ 16 14
8 CN MOSCARDÓ 16 10
9 CN SANT FELIU 15 7

10 DOS HERMANAS 16 4

1a Nacional Masculí J Pts.
1 CN RUBÍ 20 44
2 AR CONCEPCIÓN 20 41
3 CW SEVILLA 20 33
4 CN LA LATINA 20 33
5 CN MONTJUÏC 20 32
6 UE HORTA 20 32
7 CN SANT FELIU 20 29
8 CN GRANOLLERS 20 27
9 W. MALAGA 20 25

10 CN CABALLA 20 21
11 DOS HERMANAS 20 21
12 CN TRES CANTOS 20 7
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