
«Un cop has estat a l’espai, aprecies com de pe� ta i fràgil és la Terra.» (Valen� na Tereshkova, enginyera i diputada russa) Divendres, 16 de febrer de 2018 - Núm. 1.176

Es construirà un camí per als vianants i un carril bici entre 
la zona del Leroy Merlin i el centre comercial de Sant Cugat

L’Incasòl millorarà l’accés a 
peu entre Rubí i Sant Cugat

Pàg. 3

Pàg. 6 Pàg. 9Pàg. 5
J.A

. M
on

to
ya

Pàg. 25

El govern d’Ana M. 
Mar� nez carrega contra 
l’oposició

La Biblioteca acollirà 
una mostra de revistes 
sa� riques

El Sènior Femení del 
Cent Pa� ns queda 
primer a la lligaPàg. 5 Pàg. 20 Pàg. 22

Mitja dotzena d’en� tats 
i rubinencs, reconeguts 
per l’AV Zona Mercat Pàg. 4

Pàg. 18-19

INFORMATIU SETMANAL INDEPENDENT I GRATUÏT  
IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC 100% RECICLAT

WWW.DIARIDERUBI.COM

Rubí 
viu el 
Carnaval

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
P. 12 - 13 



Divendres, 16 de febrer de 2018 ACTUALITAT2

‘Escapes rooms’ a les escoles
per promoure el reciclatge
MARTA CABRERA

La campanya ‘Recicla! Posa 
colors a la ciutat’, impulsada 
per l’Ajuntament de Rubí fa 
un any per millorar la selecció 
de residus a la ciutat, arriba 
ara als centres educa� us per 
tal d’implicar infants i adoles-
cents, i a les seves famílies, 
en la tasca del reciclatge.

Des dels alumnes de P3 
fins a 2n d’ESO, prop de 

9.000 estudiants par� ciparan 
en ac� vitats per promoure el 
reciclatge. L’objec� u és que 
els nens i nenes de la ciutat 
facin de corretja de trans-
missió de la importància de 
seleccionar els residus abans 
de llençar-los. El consistori 
calcula que, a través dels in-
fants, el missatge pot arribar 
a més de 25.000 rubinencs. 
“Volem que els infants es 
converteixin en pe� ts guer-
rers del medi ambient, que 
siguin amplifi cadors a casa 
del missatge que rebran a les 
escoles”, explica l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Mar� nez.

‘El laboratori d’invents’ i 
‘Retorn a la Terra’
Per tal de fomentar el re-
ciclatge entre la infància i 
millorar la recollida selec� va 
a les escoles, la campanya 
proposa dues ac� vitats: ‘El 
laboratori d’invents’ i ‘Re-
torn a la Terra’. ‘El laboratori 
d’invents’ és una activitat 
de sensibilització dirigida als 
alumnes d’educació infan� l, 
mentre que ‘Retorn a la 
Terra’ és un ‘escape room’ 

que es farà als centres de 
primària i secundària de for-
ma adaptada en cada centre 
educa� u.

A més, s’ubicaran pape-
reres als pa� s escolars i es 
col·locaran contenidors de 
recollida selec� va a les aules 
dels ins� tuts i les escoles.

A més de les dues ac� vi-
tats de sensibilització i amb 
l’objectiu de traslladar la 
campanya a les llars, els es-
tudiants rebran material de 
promoció del reciclatge. En 
el cas dels alumnes d’infan� l 
i primària, se’ls obsequiarà 
amb una carmanyola per 
portar l’esmorzar a classe 
cada dia i en la qual es re-
corda on s’ha de llençar cada 
residu. Pel que fa als alumnes 
de secundària, rebran un lot 
de reciclatge per a la llar, com 
el que s’ha estat repartint 
durant la primera fase de la 
campanya.

Pel regidor de Medi Am-
bient, Moisés Rodríguez, 
“es tracta d’ac� vitats plurals 
que busquen que les noves 
generacions siguin motor 
del canvi”.

Es distribuiran lots de reciclatge entre els alumnes de primer cicle d’ESO. / Arxiu

Tres en� tats locals demanen a 
la Generalitat que recuperi el 
Departament de Medi Ambient
REDACCIÓ

Més de 45 en� tats han sig-
nat un manifest per dema-
nar al nou govern de Cata-
lunya –quan aquest es� gui 
format– que recuperi el 
Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat 
de Catalunya, que en els 
darrers temps quedava 
dins del Departament de 
Territori i Sostenibilitat.

Pels signants, la polí� -
ca de Medi Ambient s’està 
delegant en un secretari 
general i consideren que 
les accions s’han mostrat 
“insufi cients per frenar la 
pèrdua de biodiversitat, 
les agressions al medi i al 
territori”, en part per la 
mala coordinació entre 
departaments, agències i 
secretaries. Com a exem-
ple, expliquen que els 
parcs naturals depenen 
del Departament de Terri-
tori, però qui els ges� ona 
acaba sent el Departa-
ment d’Agricultura, un 
fet que consideren que fa 

prevaldre el criteri d’explo-
tació per sobre de la ges� ó 
sostenible. 

Per tot això, el mani-
fest demana la creació 
d’un departament de Medi 
Ambient, “com a eina im-
prescindible dins de l’acció 
d’aquest nou govern per 
poder avançar cap a una 
transformació del model 
de país que volem, on la 
preservació del patrimoni 
natural i les polí� ques am-
bientals i de sostenibilitat 
esdevinguin una peça clau 
i transversal del nostre 
futur com a poble”. 

Entre els signants, es 
troben les entitats rubi-
nenques Rubí d’Arrel i Rubí 
sense Abocadors i la for-
mació polí� ca l’Alterna� va 
d’Unitat Popular (AUP). 
Altres de les en� tats sig-
nants del manifest són la 
Federació d’Ecologistes de 
Catalunya, el Centre d’Eco-
logia i Projectes Alterna-
tius o el Grup d’Estudi i 
Protecció dels Ecosistemes 
Naturals. 
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Els vianants podran anar amb seguretat des de Rubí fi ns al Centre Comercial Sant Cugat. / Arxiu

Detenen un lladre 
‘in fragan� ’ gràcies a 
l’avís d’un ciutadà
REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir durant la matinada 
del 6 de febrer un home 
de 46 anys, de nacionalitat 
espanyola i veí de Rubí, per 
un delicte de robatori amb 
força en un establiment de 
la ciutat.

Els agents de la po-
licia catalana van rebre 
la trucada d’un ciutadà 
alertant que un home es-
tava forçant la reixa d’un 
comerç amb un objecte 
llarg. Agents  dels  Mossos 
van anar immediatament 
al lloc i quan van arribar 
van poder comprovar que 
la reixa de l’establiment 
havia estat forçada i que a 
terra hi havia una cisalla de 
grans dimensions. 

A l’interior del local, 
els agents van localitzar 
un home amagat darrere 
del taulell i que duia a la 
mà un ganivet de grans 
dimensions.

Els policies van dema-

nar a l’home, en diverses 
ocasions, que deixés el 
ganivet, però l’individu no 
va fer cas de les peticions 
dels policies. Els mossos 
van aprofitar un moment 
de distracció per desar-
mar, reduir i emmanillar a 
l’individu, que va quedar 
arrestat. 

Durant l’escorcoll de 
l’home, els agents van 
trobar diners en efectiu 
que havien estat sostrets 
de la caixa enregistradora 
del local comercial, així 
com un tornavís.

El detingut va ser tras-
lladat a dependències po-
licials i va passar el 7 de 
febrer a disposició de la 
justícia. El jutge va decre-
tar la seva llibertat amb 
càrrecs.

Obres per millorar la connexió 
a peu entre Rubí i Sant Cugat
REDACCIÓ

L’Ins� tut Català del Sòl (In-
casòl) ja ha licitat les obres 
per millorar la connexió a 
peu entre Rubí i Sant Cugat 
en la zona on hi ha el centre 
comercial de Sant Cugat. Els 
treballs tenen un cost d’1,7 
milions d’euros i comença-
ran entre el març i l’abril 
d’aquest any.

El projecte consisteix a 
reurbanitzar un tram de la 
carretera BP-1503, que es 
troba entre les dues roton-
des existents, la de la plaça 
de Rubí i la plaça dels Carre-
ters. En aquest tram, es re-
novarà de forma completa 
el paviment i s’incorporarà 
un nou col·lector pluvial, es 
renovarà l’enllumenat pú-
blic, es plantarà nou arbrat 
i es modifi caran els serveis 
afectats.

Està previst que hi hagi 
una carretera, un carril bici i 
un vial pels vianants. També 
es preveu la instal·lació de 
cadires, bancs i papereres. 

Pel que fa als espais verds, 
està prevista la plantació 
d’arbres i plantes herbàcies 
pels tapissos de parterres.

Una reivindicació històri-
ca
La millora dels accessos 
entre Rubí i Sant Cugat és 
una reivindicació des de 
fa anys. La primera fase de 
millora va ser el 2015 amb 
la construcció de la zona 

comercial, on està ubicat 
el Leroy Merlin. La reur-
banització va suposar fer 
voreres des de l’avinguda 
de l’Estatut fins a aquell 
tram, que també van anar 

a càrrec de l’Incasòl. Tot i 
això, ara mateix les perso-
nes que volen anar al centre 
comercial de Sant Cugat no 
tenen cap camí per fer-ho 
de forma segura.

Quan fi nalitzin les obres, 
que tindran una durada 
de 9 mesos, els rubinencs 
podran anar caminant fi ns 
al recinte comercial des 
de Rubí a través de trams 
adaptats per a vianants.

El tram entre el 
Leroy Merlin i el 
centre comercial  
� ndrà un carril bici i 
un vial per vianants

L’arrestat és 
localitzat a l’interior 
d’un comerç amb 
un ganivet de grans 
dimensions
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La Irmandade Galega, Creu Roja, Albert 
Félez i Carolina Alabau rebran el guardó 
Gent del barri, Gent de Rubí
REDACCIÓ

L’Associació de Veïns Zona 
Mercat ha donat a conèixer 
qui seran els guanyadors 
dels premis ‘Gent del Barri, 
Gent de Rubí’ del segon 
semestre del 2017. Entre 
aquests, hi ha l’en� tat Ir-
mandade Galega de Rubí, 
l’ONG Creu Roja Rubí-Sant 
Cugat, el gimnasta del 
club Gimnàs� ca Ar� s� ca 
i Espor� va de Rubí (GAER) 
Albert Félez i la cantant, 
pianista i compositora Ca-
rolina Alabau.

També seran guardo-
nats Rafael López, col-
laborador de l’AV Zona 
Mercat i el Teatre Muni-
cipal La Sala, equipament 
que l’any passat va cele-
brar el seu 20è aniversari. 
En categoria júnior, el pre-
mi serà per la waterpolis-
ta del Club Natació Rubí 
Elena Ruiz.

Els guardons es lliura-
ran el pròxim 9 de març a 
les 19 hores en un acte a 
l’Ateneu de Rubí, que es-
tarà amenitzat amb poesia 

i música.
Els reconeixements 

‘Gent del Barri, Gent de 
Rubí’ van néixer a fi nals del 
2008 com una inicia� va de 
l’Associació de Veïns de la 
Zona Mercat i el Club de 
Billar Golden Pool, a pro-
posta de David González, 
membre de totes dues 
en� tats.

L’objectiu inicial dels 
premis és reconèixer l’es-
forç i la dedicació de col-
laboradors de les en� tats 
i posteriorment es va am-
pliar a en� tats culturals, 
espor� ves, socials, ar� stes 
i espor� stes del barri i de 
la ciutat que destaquessin 
pels seus èxits, la seva 
trajectòria o la seva tasca 
al municipi. Des que es 
van implantar, ja s’han 
lliurat una vuitantena de 
guardons.

Rubí aplicarà un nou sistema per millorar 
la distribució d’aliments solidaris
REDACCIÓ

Rubí implementarà pròxi-
mament el sistema informà-
tic eQuàliment, dissenyat 
per ges� onar la distribució 
d’aliments solidaris de ma-
nera eficient, equitativa i 
transparent. L’eina estarà a 
disposició dels Serveis So-
cials municipals i de les en-
� tats locals que ges� onen 
rebosts d’aliments en coor-
dinació amb l’Ajuntament: 
Frater-Nadal i ASAV.

eQuàliment és una apli-
cació informàtica amb la 
qual es pot ges� onar el cicle 
complet de la distribució 
d’aliments solidaris, des de 
la prescripció del servei a les 
persones benefi ciàries, l’or-
ganització dels lliuraments 
i la ges� ó d’estocs, fi ns a la 
generació de jus� fi cants, el 
tractament d’incidències 
o la generació d’estadís� -
ques. La seva implemen-
tació comporta múltiples 
benefi cis per als agents que 
intervenen al procés, entre 
els quals figuren l’objec-
� vació de bases de dades 

de persones benefi ciàries, 
l’optimització de recursos 
materials, la millora de la 
qualitat assistencial, l’equi-
tat en el servei i una major 
transparència.

Actualment, Rubí dispo-
sa de dos serveis de repar� -
ment d’aliments ges� onats 
per en� tats locals on s’ate-
nen persones derivades pels 
Serveis Socials de l’Ajunta-
ment. Frater-Nadal, vincula-
da a l’Església Evangèlica de 
Rubí, reparteix productes a 

un total de 950 famílies amb 
periodicitat mensual. Per la 
seva banda, ASAV treballa 
amb una setantena de fa-
mílies, que setmanalment 
poden recollir aliments a la 
seva bo� ga solidària. Aquest 
2018, l’Ajuntament des� na-
rà un total de 63.200 euros 

a subvencionar aquests 
serveis.

L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, ha ressaltat la 
bona feina que fan les en-
� tats locals en coordinació 
amb l’Ajuntament: “Gràcies 
a aquest treball conjunt dels 
Serveis Socials i les en� tats, 
podem donar resposta a 
totes les famílies que ne-
cessiten suport alimentari. 
Podem dir que a hores d’ara 
no hi ha ningú desatès a 
Rubí”.

Un dels magatzems en els quals es distribueixen aliments per als més necessitats. / Arxiu

Frater-Nadal i ASAV 
són les en� tats 
que distribueixen 
aliments solidaris

Rafael López, el 
teatre La Sala i 
Elena Ruiz també 
seran reconeguts
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Col·lectivament
repensem Rubí!
Dissabte 17 de febrer
10h a 14h
Castell de Rubí

Servei de canguratge durant
l’assemblea i vermut musical.

VINE I PARTICIPA!

Endesa millora la línia elèctrica 
d’alta tensió entre Rubí i Barcelona
REDACCIÓ

La companyia elèctrica En-
desa està finalitzant els 
treballs de millora tecnolò-
gica de la línia d’alta tensió, 
de 110 kV, que neix a la 
subestació de Can Jardí, 
a Rubí, i que arriba fi ns a 
Barcelona, concretament a 
Sant Andreu.

L’objec� u dels treballs, 
que es van iniciar el no-
vembre i acabaran aquest 
mes, és reforçar la xarxa de 
transport i incrementar la 
qualitat del servei a més de 
160.000 clients, repar� ts en 
7 municipis de l’àrea metro-
politana.

Les obres tenen un pres-
supost de 172.000 euros i 
consisteixen a renovar els 
8,7 km de cable de terra 
de la línia, protegint-la de 
descàrregues atmosfèri-
ques. També s’ha instal·lat 
fi bra òp� ca per millorar el 
sistema de telecomunica-
cions. Així, segons Endesa, 
s’incrementa la fiabilitat 
de la infraestructura i es 

garanteix el normal funcio-
nament en cas d’algun � pus 
d’anomalia.

El 70% del recorregut de 
la línia passa pel Parc Natu-
ral de la Serra de Collserola 
i també creua alguns punts 
singulars com l’autopista 
C-16 o la línia de FGC Barce-

lona-Terrassa-Sabadell.
Per no alterar el fun-

cionament de la línia, els 
treballs s’han executat en 
tensió, i també s’ha evitat 
alterar el trànsit rodat i el 
dels trens.

La intervenció forma 
part dels plans d’inversió 

d’Endesa al Vallès Occiden-
tal i al Barcelonès per tal de 
reforçar els sistemes de tele-
control i automa� tzació de 
les línies, i amb l’objec� u de 
millorar la qualitat del servei 
als clients de Barcelona, Ba-
dalona, Santa Coloma, Rubí, 
Sant Cugat i Montcada.

La línia elèctrica que 
creua Can Vallhonrat
La línia elèctrica que ha millo-
rat Endesa neix a Can Jardí i 
creua el barri de Can Vallhon-
rat i els veïns fa anys que rei-
vindiquen el seu soterrament. 
La línia sí que està soterrada 
durant 3 km, el tram de Vall-
doreix i Mira-sol, gràcies a 
un conveni pel qual el 2014 
l’Ajuntament de Sant Cugat 
es va fer càrrec de l’import 
econòmic per les obres que li 
corresponia a la Generalitat 
–prop d’1,5 milions d’euros–, 
amb el compromís de saldar 
el deute en anys posteriors.

Una trentena d’aturats podran trobar feina 
a través del ‘Fem Ocupació per a Joves’
Una trentena d’aturats que tenen en-
tre 18 i 29 anys podran trobar feina a 
través del ‘Fem Ocupació per a Joves’ 
(FOJ), un programa d’inserció laboral 
que combina la prospecció, l’orienta-
ció, l’acompanyament a la inserció i la 
formació. El consistori ha rebut una 
subvenció de 132.000 euros per a po-
sar en marxa una nova edició d’aquest 
programa dirigit a joves aturats, que 
� nguin formació d’ESO, Batxillerat o 
un cicle de grau mig i prioritàriament 
amb experiència laboral. 

El FOJ iden� fi ca els llocs de treball 
que les empreses necessiten cobrir 
i ajusta la formació que s’ofereix 
als joves a les necessitats de les va-
cants. Així, les persones joves reben 
orientació i acompanyament en el 
procés de contractació i formació, i les 
companyies obtenen una subvenció 
equivalent al salari mínim interprofes-
sional de l’any 2017 durant un màxim 
de sis mesos.

El Servei d’Ocupació ofereix el 
22 de febrer i el 15 de març dues 

sessions informa� ves adreçades als 
joves interessats en el programa. 
Totes dues convocatòries seran a les 
12 hores a l’edifi ci Rubí Forma i cal 
portar el currículum actualitzat, el 
DNI i el Document d’Alta i Renovació 
de la Demanda d’Ocupació (DARDO), 
un imprès que facilita el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). El 
període d’execució del programa és de 
15 mesos, incloses les accions de for-
mació, orientació i acompanyament a 
la inserció. / DdR

El FOJ s’adreça a joves aturats entre 18 
i 29 anys. / Localpres
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Trobada entre l’Ajuntament i AVAN amb 
mo� u del 25è aniversari de l’en� tat

REDACCIÓ

L’Associació Vallès Amics de 
la Neurologia (AVAN) s’ha 
reunit a l’Ajuntament amb 
l’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Mar� nez, i la regidora 
de Serveis a les Persones, 
Marta García. Durant la tro-
bada, l’en� tat ha explicat 
a les representants muni-
cipals que enguany l’asso-
ciació commemora el seu 
25è aniversari, que ja està 
preparant en coordinació 
amb l’Ajuntament. 

Mar� nez ha lloat AVAN, 
de qui ha dit que “és una 

associació molt activa i 
que desenvolupa una feina 
molt important de suport a 
les persones afectades per 
malal� es neurològiques i 
les seves famílies”. 

A més, AVAN està col-
laborant en la redacció del 
Pla d’atenció a la diversitat 
funcional que està elabo-
rant l’Ajuntament, i també 
par� cipa en la Taula d’aten-
ció a les persones amb 
diversitat funcional. 

L’entitat vallesana va 
néixer a Terrassa el 1993 
fruit de la unió d’una tren-
tena de famílies afectades 

per malalties neurològi-
ques que no trobaven els 
serveis i suports que neces-
sitaven a la sanitat pública. 
Actualment, té més de 
1.100 famílies associades 
i disposa de seus a Rubí, 
Terrassa, Sabadell, Sant Cu-
gat i Castellar. En el cas de 
Rubí, la seu està ubicada al 
carrer Lluís Ribas, 27-29, en 
un local cedit pel consistori. 
AVAN Rubí organitza xer-
rades i altres propostes de 
divulgació i sensibilització 
envers les persones que pa-
teixen aquestes afectacions 
neurològiques.

La Residència Amanecer celebra 15 anys
M. CABRERA

Fa 15 anys va obrir les por-
tes al carrer Sant Jaume la 
Residència Amanecer, on 
ara mateix hi viuen 60 per-
sones –40 en places concer-
tades per la Generalitat– i 
20 en places privades, a 
més de 6 usuaris de centre 
de dia.

La Residència Amanecer 
dona feina a una quaran-
tena de persones, entre 
tècnics sociosanitaris, in-
fermers, educadors socials 
i un metge, un psicòleg i un 
fi sioterapeuta.

“Hem evolucionat i es-
tem orgullosos del canvi, 
perquè el que veiem és que 
som una residència es� ma-
da al centre, la gent ve per-
què té bones referències i 
això és el que volem, ser 
una comunitat de persones 
grans contentes i ben ate-
ses perquè puguin gaudir 
del seu projecte de vida”, 
explica la directora de la 
residència, Lina Arranz.

Per celebrar la quinze-
na, el centre per a gent gran 
ha organitzat una setmana 
carregada d’ac� vitats molt 

diverses. El dilluns, els resi-
dents van fer teràpia amb 
gossos, una de les noves 
ac� vitats que es farà a par-
� r d’ara a Amanecer: “Vam 
presentar dos dels gossos 
que par� ciparan en aques-
ta ac� vitat, i els va agradar 
molt, és una ac� vitat molt 
rehabilitadora”. El dimarts, 
els usuaris van rebre la 
visita de l’Escola de Sarda-
nes Flor de Neu, que van 

ballar sardanes. Dimecres 
va tenir lloc una actuació 
musical de Loli Reyes, de 
la Peña Calixto Sánchez. 
Abans d’aquesta actuació, 
es van bufar les espelmes 
pel quinzè aniversari i es 

La residència va celebrar l’aniversari amb un pas� s. / M.C.

va repar� r un pas� s entre 
els assistents. A més, els 
residents van gaudir d’un 
dinar “d’aniversari”.

El dijous a la tarda hi 
va haver una actuació de 
la Unió Coral Rubinenca i 
per aquest divendres està 
prevista una actuació de 
dansa. Una programació 
molt variada i entretin-
guda per celebrar el 15è 
aniversari.

Al centre per 
a gent gran hi 
viuen actualment 
seixanta persones 

L’alcaldessa i la regidora de Serveis a les Persones, amb els membres d’AVAN. / Localpres
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El govern ti tlla les críti ques de l’oposició 
de “demagògiques” i “ridícules”

REDACCIÓ

Després de les críti ques de 
Veïns per Rubí (VR) sobre 
que l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, no dedica prou 
temps a la ciutat o d’altres 
partits com l’Alternativa 
d’Unitat Popular (AUP), que 
volen saber si Martí nez per-
cep alguna retribució com 
a diputada a la Diputació, 
el govern ha respost totes 
aquestes críti ques ti tllant-
les de “demagògiques” i 
“ridícules”.

En un comunicat, l’exe-
cuti u assegura que “qualse-
vol persona que conegui a 
l’alcaldessa es farà un ti p de 
riure en senti r que se l’acusa 
de no dedicar-se prou a la 
ciutat de Rubí”. En aquest 
senti t, apunta que a més de 
la feina diària a l’Ajuntament 
per planifi car i implementar 
les accions necessàries a 
la ciutat, dedica una part 
important del seu horari a 

“anar a tots i cadascun dels 
actes que organitzen les 
enti tats, a visitar els barris 
i els seus veïns i a les em-
preses”. El govern aprofi ta 
per contraatacar aquestes 
críti ques: “Si sorti ssin una 
mica al carrer, la veurien 
fent la seva feina com la 
veuen totes les persones 
de Rubí, però és més fàcil 
fer una roda de premsa al 
mes criticant la vida dels 

altres”.
Pel que fa a les retribu-

cions de la màxima respon-
sable municipal, l’executi u 
defensa que Martínez té 
“un dels sous més baixos 
en comparació a la resta 
d’alcaldes, en concret, té 
un sou inferior als alcaldes 
de Sabadell, Cerdanyola o 
Badalona”. A més, l’equip 
de govern aprofi ta també 
per criticar els sous dels 

Els regidors del govern, en una sessió plenària. / Arxiu

Apunten que l’alcaldessa té un sou inferior al d’altres alcaldes, mentre que 
els portaveus reben “un sou molt superior a la mitjana de Catalunya”

portaveus, “molt superior 
a la mitjana dels sous de 
portaveus de Catalunya”.

En aquest sentit, re-
corden que els portaveus 
cobren 32.000 euros, uns 
1.800 euros mensuals. “Pot 
ser que es plantegin alguns 
si no tenen vergonya de 
cobrar aquest sou per fer 
una roda de premsa i assisti r 
a una sessió plenària cada 
mes”.

Sobre complements es-
pecífi cs als treballadors de 
l’Ajuntament ‘afi ns’ al PSC, 
el govern ho nega i asse-
gura que “el més greu és 
que saben que l’acusació és 
menti da”.

Finalment, recomana 
als portaveus d’AUP i VR 
“treballar per a ciutat, que 
porten tot el mandat dedi-
cats a la independència de 
Catalunya i pensant en el 
proper mandat, descuidant 
la ciutat i la ciutadania com-
pletament”.

L’Alternati va d’Unitat Po-
pular (AUP) ha carregat 
contra el govern d’Ana M. 
Martínez, al qual acusa 
“d’atorgar complements 
específi cs laborals” a tre-
balladors de l’Ajuntament 
“que formen part de l’exe-
cuti va del Parti t dels Soci-
alistes de Catalunya”, se-
gons va afi rmar el portaveu 
Jordi Muntan. El regidor va 
reconèixer que “no és un 
fet il·legal”, però sí poc èti c, 
sobretot tenint en compte 
que “no s’han consolidat ni 
una de les més de 600 pla-
ces de personal interí”.

D’altra banda, Muntan 
ha demanat a l’alcaldessa 
que respongui si ha re-
nunciat o no a les dietes 
com a diputada, uns diners 
que li correspon percebre 
des que va substi tuir Jordi 
Ballart a la Diputació. Mar-
tí nez es va comprometre 
durant la campanya a re-
nunciar a aquests diners, 
però l’Alternati va assegura 
que “no ha complert la 
seva paraula”.

Assemblea oberta 
D’altra banda, la formació 
ha organitzat aquest dis-
sabte a les 10 hores al Cas-
tell una assemblea oberta 
a la parti cipació ciutadana. 
Es tracta d’una trobada en 
la qual la formació políti ca 
vol parlar del futur de la 
ciutat, concretament de la 
forma com l’AUP té previst 
treballar i de quines són les 
qüesti ons prioritàries pel 
municipi.

La formació política 
explicarà què és el muni-
cipalisme i com funciona 
l’AUP i com afrontar el 
procés de confecció d’una 
candidatura, començarà 
a crear un Pla de Treball 
a través de la creació de 
comissions. Finalment, hi 
haurà un vermut musical 
a càrrec de Malakatones. 
L’AUP oferirà un servei 
d’atenció als infants per-
què les famílies hi puguin 
parti cipar, però demanen 
avisar a través del cor-
reu electrònic d’auprubi@
gmail.com. / M.C.

L’AUP demana a l’alcaldessa 
que aclareixi si cobra dietes 
de la Diputació de Barcelona
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VR demana que es presti el 
servei postal ordinari a Sant Muç

Membres de Veïns per Rubí, a la seva seu. / M.C.

M.C.

Correus no ofereix, per ara, 
servei de correu ordinari als 
veïns de Sant Muç, segons 
denuncia Veïns per Rubí 
(VR). Els habitants de la urba·
nització només reben correu 
certificat i han de baixar a la 
central de Correus per tal de 
recollir la correspondència.

Per aquest motiu, VR 
presentarà al Ple de febrer 
una moció per demanar al 
Ministeri de Foment, ens 
del qual depèn Correus, 
que garanteixi la igualtat en 
el servei ordinari de correu, 
un fet recollit per la llei des 
del 2010.

“Hem constatat que mol·
tes cartes amb destí a Sant 
Muç es retornen perquè 
no arriba el servei postal”, 
explica el portaveu de la 
formació, Antoni García, que 
considera que “l’Ajuntament 
ha de liderar la reivindica·
ció”. El 2009, Correus va 
al·legar que la urbanització 
estava massa disseminada 
per tal de fer el repartiment. 
No obstant això, el 2010 va 

canviar la legislació, però, 
segons apunta García, el 
consistori no ho va tornar a 
sol·licitar.

A més, el portaveu tam·
bé demana que es millori el 
repartiment dels paquets 
fins als 20 kg, ja que en al·
gunes urbanitzacions com 
Castellnou, Can Barceló o 
Can Solà, tampoc es repar·
teixen.

Crítiques a l’alcaldessa
D’altra banda, VR ha criticat 
l’alcaldessa, Ana M. Martí·
nez, per no liderar reivindi·

cacions veïnals i millores per 
la ciutat, com la construcció 
d’un hospital, la segona esta·
ció de FGC o el soterrament 
de les línies d’alta tensió. 
Qüestions, les tres, que de·
penen de la Generalitat de 
Catalunya.

A més, el portaveu ha 
demanat a l’alcaldessa que 
aclareixi si està cobrant di·
etes de la Diputació de Bar·
celona, càrrec que ocupa 
des del desembre. I recorda 
que Martínez va afirmar en 
campanya que renunciaria a 
aquesta remuneració.

El PDeCAT vol ampliar els usos 
de la segona planta del Mercat

Víctor Puig és el portaveu del 
PDeCAT. / Cedida

MARTA CAbRERA

Ara mateix, la segona plan·
ta del Mercat, que està 
pràcticament en desús, 
només pot acollir oficines i 
centres formatius. Això és 
el que vol canviar el por·
taveu del Partit Demòcrata 
Europeu Català (PDeCAT), 
Víctor Puig, que proposa 
que els usos s’ampliïn a 
altres activitats per tal de 
dinamitzar, també, el propi 
Mercat. “Volem obrir les 
possibilitats de la segona 
planta amb un nou pla 
d’usos que permeti que hi 
pugui venir una empresa 
esportiva, cultural o comer·
cial, per exemple, una esco·
la de ball o un gimnàs de 
petit format”, ha explicat el 
portaveu del partit.

D’aquesta forma, se·
gons Víctor Puig, “es podria 
fer servir l’aparcament, que 
ara està infrautilitzat, es 
donaria moviment al mer·
cat i un impuls a la zona”. A 
més, subratlla que seria un 
estímul perquè al Mercat 
s’instal·lés un operador.

Sobre aquesta qüestió, 
el portaveu de la formació 
ha lamentat que des de 
l’inici del mandat no s’ha 
fet res per l’equipament co·
mercial: “Està molt aturat, 
hi ha una gran diferència 
entre l’activitat de promo·
ció que fan els paradistes i 
la tasca administrativa i de 
gestió que fa l’Ajuntament, 
que no funciona”.

Durant el 2016, el Mer·
cat va concentrar totes les 
parades en una banda per 
tal de deixar un espai lliure 
perquè s’hi pogués instal·

lar un operador que ajudés 
a dinamitzar l’equipament 
comercial. Puig lamenta 
que el temps ha anat pas·
sant i que “ni tan sols hi ha 
el plec de clàusules per tal 
de portar un operador”.

Pel regidor, el consistori 
té un problema de gestió 
amb el Mercat, que fa que 
el procediment s’estigui 
alentint molt: “El que ve·
iem és que no hi ha re·
cursos per donar sortida 
als projectes i que això fa 
aturar la ciutat”.

En aquest sentit, Puig 
considera que això fa “que 
les empreses privades no 
es prenguin seriosament 
l’opció d’instal·lar un su·
permercat, perquè no s’es·
tà fent res” i afegeix que 
cal “un ajuntament seriós 
que planifiqui i executi bé 
aquests projectes”.

La proposta de la for·
mació demòcrata serà pre·
sentada al Ple de febrer 
com a moció a través del 
grup municipal de Con·
vergència Democràtica de 
Catalunya (CDC).

Moció del PSC al Ple en defensa 
del sistema públic de pensions
CRiSTinA CARRASCo

El grup del Partit dels Soci·
alistes de Catalunya (PSC) 
presentarà al Ple d’aquest 
mes de febrer una moció per 
reclamar a l’estat espanyol la 
revisió i modificació de l’ac·
tual sistema de pensions per 
garantir una distribució més 
justa, sostenible i actualitza·
da als increments dels costos 
de la vida. Així ho ha explicat 
Marta García, secretària de 
Política Social del PSC, qui 
ha assenyalat que es tracta 
d’una iniciativa d’àmbit esta·
tal a la qual intentaran donar 
el màxim suport possible des 
dels municipis. 

En aquest sentit, ha re·
cordat que són les admi·
nistracions locals les que 
coneixen els problemes dels 
pensionistes de més a prop. 
Segons García, el 15% de la 
població rubinenca és major 
de 65 anys i en els darrers 
anys la pèrdua de poder 
adquisitiu ha afectat molt a 
aquest col·lectiu. 

Entre les demandes reco·
llides a la moció, el PSC insta 

al govern del Partit Popular 
(PP) a recuperar el fons de 
les pensions, que segons la 
socialista s’ha vist reduït de 
66.000 milions l’any 2012 a 
8.000 milions actuals i sota 
un préstec de 10.000 milions 
a la Seguretat Social. 

García ha insistit que els 
socialistes defensen tornar 
als acords consensuats en el 
Pacte de Toledo que, entre 
altres, separaven el sistema 
de pensions dels pressu·
postos generals de l’estat. A 
més, aposten per legislar per 
garantir les pensions, racio·

nalitzant la despesa i incre·
mentant els ingressos, amb 
mesures com nous impostos 
a la banca, així com garantir el 
poder adquisitiu dels pensio·
nistes amb una actualització 
d’acord amb l’IPC. 

Segons la política socia·
lista, “el PP ha pres mesures 
que estan posant en perill el 
sistema públic de pensions”. 
Per això, considera que cal 
retornar a l’acord o en tot cas 
revisar aquest d’una forma 
consensuada per garantir la 
viabilitat del sistema públic 
de pensions. 

Marta García, secretària de Política Social del PSC. / C.C.

ERC tornarà a portar el Ple el 
debat sobre els presos polítics
M.C.

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) presentarà 
al Ple de febrer una nova 
moció per exigir l’allibera·
ment d’Oriol Junqueras, 
Joaquim Forn, Jordi Cuixart 
i Jordi Sànchez, que fa més 
de 100 dies que són entre 
reixes. Per la regidora repu·
blicana Montse Soler, “estan 
tancats per acusacions des·
proporcionades, falses i que 
no s’aguanten en un estat 

que es diu de dret, però 
que està atemptant contra 
la Declaració Universal de 
Drets Humans”.

Per l’edil, “no es pot nor·
malitzar aquesta situació 
anòmala, de gent tancada a 
la presó per les seves idees”. 
A més, afirma que “avui són 
ells, però demà pot ser qual·
sevol” i recorda que han 
estat citats a declarar als 
jutjats “humoristes per fer 
parodies, mestres acusats 
d’adoctrinar i músics per fer 

cançons”, en el que conside·
ra una “pèrdua progressiva 
de llibertats”.

Rubí, “afectada pel 155”
El portaveu de la formació 
republicana, Xavier Corbe·
ra, també ha insistit en el 
fet que l’aplicació del 155 
també “afecta la ciutat”, 
en la paràlisi de la compra 
de l’Hospital General de 
Catalunya, l’ampliació del 
servei pediàtric a la ciutat, 
el trasllat dels jutjats, el 
soterrament de les línies 
d’alta tensió o la matricula·
ció a les escoles. En aquest 
sentit, Corbera ha dit que 
“l’estat espanyol no té cap 
mena de voluntat perquè 
visquem en un país millor i 
més pròsper”.

Per aquest motiu, afir·
ma que cal formar govern 
“com més aviat millor”. El 
líder republicà considera 
que el més sensat és “tenir 
un govern executiu i una 
part simbòlica”, per tal de 
poder “iniciar les diferents 
conselleries i donar direc·
trius clares”.Montse Soler i Xavier Cobera, d’Esquerra. / M.C.
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C’s se suma a la demanda per reduir 
el soroll a diversos barris de la ciutat
REDACCIÓ

El grup municipal de Ciu-
tadans (C ’s) presentarà 
una moció al proper Ple 
per demanar a la Genera-
litat de Catalunya mesu-
res correctores per evitar 
el soroll a diferents vies 
com la carretera comarcal 
C-1413, l’avinguda de l’Es-
tatut i també al barri de 
Can Fatjó. 

El portaveu de la forma-
ció taronja, José Abadías, 
considera que “cal minimit-
zar els nivells de soroll” en 
aquestes zones de la ciutat, 
afectades pel “pas conti nu 
dels FGC i el trànsit rodat”. 
El text, que es presentarà 
a la sessió plenària corres-
ponent al mes de febrer, 
demanarà que “s’elabori un 
nou mapa estratègic de so-
rolls i s’adopti n les mesures 
tècniques necessàries per 
solucionar el problema”.

A més,  la  proposta 
d’acord també demana a 
l’Ofi cina Tècnica d’Avalua-
ció i Gesti ó Ambiental de 
la Diputació que realitzi 
“mesures de sonometria 

per actualitzar les dades 
de contaminació acústi ca 
en aquests punts”. 

Abadías ha recordat que 
la competència d’aquestes 
vies correspon a la Gene-
ralitat i ha afi rmat que “els 
veïns afectats fa anys que 

es queixen per l’excés de 
sorolls i les vibracions” que 
han de pati r diàriament.

Aquesta peti ció arriba 
després que en el Ple de 
gener s’aprovés una moció 
per demanar a l’estat es-
panyol que instal·li plaques 
d’aïllament acústi c a la B-30 
per tal d’evitar la contami-
nació acústica als barris 
afectats per la proximitat 
de l’autopista, especial-
ment a Can Vallhonrat.

José Abadías, portaveu de C’s. / Arxiu

Presentaran una 
moció al proper Ple 
sol·licitant mesures 
correctores

Uno de los temas im-
portantes que hay que 
discutir en todo divor-
cio o separación es el 
tema de la vivienda 
propiedad común de la 
pareja (normalmente, 
domicilio familiar).

Independientemen-
te de lo que se decida o 
acuerde sobre el uso de 
la misma, la hipoteca 
se sigue rigiendo por 
lo que diga el contrato 
de crédito hipotecario 
vigente.

Es decir, aunque se 
establezca que el uso 
de la vivienda es, por 
ejemplo, para la mujer 
y los hijos comunes, si 
la hipoteca la fi rmaron 
los dos, ambos debe-
rán pagar al 50% y, lo 
que es más importante, 
responderán ante la 
entidad financiera de 
forma solidaria (los dos 
por la totalidad de la 

deuda exigible). Pue-
den establecerse pactos 
en un procedimiento 
de divorcio de mutuo 
acuerdo en el sentido 
de que sea sólo uno de 
los ex cónyuges quien 
se haga cargo del pago 
de la hipoteca, ahora 
bien, hay que tener 
muy claro que esos 
pactos serán privados 

y válidos sólo entre las 
partes. Lo que cuenta 
para el Banco es lo 
que se establezca en 
el contrato de crédito 
hipotecario.

Edurne Zunzunegui 
Abogada de Familia

Sant Cugat del 
Vallès

Divorcio e hipoteca 



Aquesta setmana, l’Institut Català 
del Sòl (Incasol) ha anunciat la 
licitació del projecte per urbanit-
zar el tram que uneix Rubí i Sant 

Cugat per la BP-1503, és a dir entre el Leroy 
Merlin i el Sant Cugat Centre Comercial. Es 
tracta d’un tram que fan servir molts rubinencs, 
ja que és una de les principals arteries d’entra-
da i sortida de la ciutat, així com d’accés a les 
grans zones comercials veïnes. La urbanització 
d’aquest tram era una assignatura pendent i, 
d’entrada, ha de millorar la comunicació entre 
totes dues localitats. 

Sant Cugat i Rubí, Rubí i Sant Cugat són 
poblacions que, pel fet de ser limítrofs en bona 
part del seu terme municipal, han compartit i 
comparteixen moltes coses bones, però també 
dolentes. L’arranjament de l’accés o sortida a 
Rubí per la BP-1503 n’és un exemple. Molts 
són els rubinencs que es dirigeixen en vehicle 

privat, públic, caminant o en bicicleta al centre 
comercial i, des de l’ampliació de la B-30 i 
l’increment de l’oferta comercial i d’ofi cines, 
la seguretat en aquest tram s’havia demostrat 
clarament insufi cient. 

És el mateix cas del soroll que pateixen ve-
ïns de barris propers a l’autopista com ara Can 
Vallhonrat o el 25 de Setembre o Mira-sol, a la 
veïna localitat, tot i que aquests van aconseguir 
en el seu moment algunes pantalles protectores 
que a la llarga s’han demostrat insufi cients. 

La dignifi cació de la sortida i accés a la BP-

30 per l’avinguda Electricitat, un entorn també 
compartit entre totes dues ciutats o la protecció 
i recuperació de l’entorn del Torrent dels Alous, 
espai natural també compartit entre tots dos 
municipis en són altres exemples. Durant molts 
anys, des d’aquestes línies hem demanat que la 
reclamació conjunta dels dos ajuntaments a les 
administracions supramunicipals, a qui corres-
ponen les solucions, o en defi nitiva les inversions, 
sempre seria més positiva per a totes dues locali-
tats. L’establiment de polítiques de col·laboració 
entre municipis veïns, independentment del color 

del seu govern, ha de ser una prioritat.
La setmana ens ha deixat altres notícies a 

destacar. El clima polític local continua enrarit. 
L’encreuament de retrets i acusacions entre 
part de l’oposició i el govern local es manté. El 
diàleg és, o com a mínim ho sembla, inexistent, 
i la tensió lluny d’apaivagar-se es reactiva i es 
trasllada inevitablement a la ciutadania. Si és 
funció de l’oposició fi scalitzar la feina del govern, 
també és responsabilitat de l’executiu apagar 
focs. I un foc s’apaga amb aigua transparent, 
amb actuacions i declaracions concises, clares 
i oportunes. El silenci sovint s’interpreta com 
una acceptació. Respondre a una acusació pú-
blica és un dret i gairebé una obligació. Això sí, 
aquesta hauria de complir sempre els requisits 
d’allò considerat políticament correcte, i molt 
més si té un caràcter institucional. La institució 
està per sobre de qualsevol partit, sigui govern 
o a l’oposició. 

Col·laboració
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                 14 de febrer

Pau Navarro @Pautopia

El enti erro de la sardina 
es volver a subir hoy 
a un tren @fgc en 
#rubicity dirección 
#Barcelona Qué 
casualidad la mía

Cartes de la Ciutadania
Carretera de Sant Cugat
Voldria fer una pregunta als senyors responsables 
que es cuiden de fer obres a Rubí. Llegint el Diari 
de Rubí, vaig veure que es faran obres a cinc carrers 
i em sembla molt bé. La senyora alcaldessa diu que 
vol una ciutat on les persones, especialment els 
infants siguin els protagonistes, també em sembla 
molt bé. 

Jo em pregunto si algun responsable de 
l’Ajuntament s’ha passejat per la carretera de Sant 
Cugat, on recentment s’han tallat arbres i han 
deixat els forats i no tan sols això, les arrels de molts 
d’aquests arbres han aixecat la vorera, amb el perill 
que suposa que la gent gran, i no tan gran, pugui 
caure i fer-se mal. 

Potser s’haurien de plantejar independentment 
dels nous projectes, que crec que són necessaris, 
com fer el manteniment dels que ho van ser no fa 
tant temps. 

Jo els recomano que facin una passejada entrant 
per la carretera de Sant Cugat fi ns al carrer Cervantes 
i observin com estan les voreres i prenguin nota. La 
meva percepció és que el poble està molt deixat. 

Una rubinenca que estima molt Rubí.
Antònia Parras

Fa 25 anys...
Les cendres de Pep Rovira 
es traslladen al cementiri de Rubí
El 21 de febrer del 1993, les 
cendres de Pep Rovira es 
van traslladar al cementiri 
municipal de Rubí. Rovira 
va ser militant del POUM, 
combatent republicà i 
fundador del Moviment 
Socialista de Catalunya. 
Va morir a l’exili el 1968. A 
l’homenatge, hi van assisstir 
personalitats com Pasqual 
Maragall o Joan Raventós, a 
més de la seva vídua, Maria 
Manonelles.

ALTRES NOTÍCIES DESTACADES ARA FA 25 ANYS
-L’alcalde Llugany descarta una ampliació del cementiri i anuncia que se’n 
farà un de nou. [Al fi nal, es va acabar ampliant el cementiri existent]
-Més de 500 habitatges rubinencs donen positiu per aluminosi
-El Rei Carnestoltes arriba a la ciutat en limousina i fa un discurs satíric

Foto-Rubricata

Ciutadana conscient
Vaig anar a Ca n’Oriol fa poc acompanyant 
a una nena a recollir allò que diuen 
‘trastets’. Li diuen així, però realment 
són escombraries que la gent llença. 
Vergonyós. 

Només pujar la rampa d’accés a 
l’esquerra, hi ha un contenidor de reciclatge 
i a la dreta, al començament de la rampa, 
es veia alguna cosa blanca, una tapa de wc 
allà amagada, just davant dels contenidors. 
En només una hora es va omplir la bossa 
de les escombraries que després vam 
separar segons el contenidor. 

Societat de Rubí, hi ha una part que 
no és solidària. És bruta, inconscient i 
no està gens implicada en mantenir la 
ciutat neta. Per cert, que l’última moda 
és recollir les caques dels gossos amb la 
bossa i llençar aquesta al bosc, tot i tenir 
una paperera a un metre. Famílies, si 
eduqueu així els vostres fi lls, després ho 
trobareu a les vostres cases. Una ciutadana 
compromesa.

Maria Rosa Jorba Gusi

Fotodenúncia
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Mantenir oberta 
la carpeta catalana

PATRIMONI DE RUBÍ

La desapareguda masia de Can Casanovas

De què serveix que quan a Eu-
ropa preguntin per la carpeta 
catalana a Madrid puguin dir:  
“tot controlat, crisi resolta, hi 
ha un nou govern regional 
que acata la legalitat i tots els 
líders independentistes estan 
complint condemna o han es-
tat inhabilitats”? Rajoy els va 
prometre solucions ràpides i la 
premsa internacional ja parla 
de confl icte polític cronifi cat. 
Ara no és moment de llençar 
la tovallola.

Hi ha qui opina que l’es-
tat ha demostrat que té més 
força i que la via unilateral 
sense sobrepassar el 50% no 
té recorregut. Com si aques-
ta força no fos igualment 
aplicable en cas de majoria 
folgada. Consideren que cal 
recuperar les institucions com 
més aviat millor. No sembla 
important que el govern en 
qüestió lideraria una Gene-
ralitat intervinguda i tutelada 
per l’amenaça d’un 155 cons-
tantment planejant al damunt. 
O que de fet, el 155 seguirà en 
aplicació. Quines garanties hi 
ha que es pugui recuperar el 
Diplocat? Amb quina força 
revertirem l’espoli fi scal? O 
encara pitjor, si d’aquí a un any 
decideixen imposar el castellà 
a l’ensenyament quina força 
ens quedarà per evitar-ho?

La casa pairal de Can Casa-
novas es trobava en terrenys 
molt propers a l’ermita de 
Sant Genís, que, si no es fa 
res, també desapareixerà per 
sempre.

Segons ens explicava Mi-
quel Rufé en el seu llibre 
‘Les masies de Rubí i la seva 
gent’, a fi nals del segle XIII ja 
existia com a Mas Serrada, re-
gentat per Berenguer Serrada. 
El 1553 el mas era ocupat per 
Joan Mir, i aleshores canvià el 
seu nom pel de Mas Mir de la 
Serra. A fi nals del segle XVI 
ja el tenim anomenat com a 
Mas Casanova, pel nom del 
propietari de l’època.

Se sap que el 1610 un 
dels membres del consell 
municipal de Rubí era Joan 
Pere Casanovas, propietari de 
la masia, que va demanar al 

Aquells que volen fer 
govern a qualsevol preu, sa-
crifi cant el vot dels catalans 
el 21D i al seu president 
legítim, imagino que volen 
seguir eixamplant l’indepen-
dentisme prèvia acceptació 
d’una realitat que ens deixa 
en una franca debilitat. Quan 
el dia de demà, d’aquí 10 o 
15 anys, mirem enrere i ens 
preguntem: “Què vam fer 
quan Espanya es va carregar 
la democràcia i la separació 
de poders per aturar la inde-
pendència?”. El futur del país 
dependrà en bona mesura de 
la resposta que donem. Vam 
sacrifi car els nostres líders a la 
primera de canvi? Vam accep-
tar el xantatge i les amenaces 
d’un règim anticatalà?

Catalunya ha patit mo-
narquies absolutistes i també 
dècades d’un règim feixista 
on tota expressió pública en 
català era prohibida, i mal-
grat tot avui som on som. 
La legislatura vinent no serà 
la de la consolidació de la 
República Catalana, això ja 
ho sabem. Però cal que la car-
peta catalana segueixi oberta, 
que continuem defensant 
allò que la majoria ha votat, 
bloquejant les institucions i 
reclamant l’acceptació dels 
resultats electorals i el retorn 
a la normalitat democràtica. 
Qualsevol altra via en realitat 
no serveix per avançar sinó per 
donar una victòria a Rajoy. 

govern de la nostra població 
recursos fi nancers per pagar 
els escultors que havien ela-
borat el retaule barroc que ara 
podem contemplar a l’església 
de Sant Pere, a càrrec dels 
germans Rubió.

Entrem al segle XVIII, 
concretament en 1737, i ens 
trobem que la casa pairal 
passà de la família Casanovas 
als Mitjans, que la posseïren 
fi ns ben entrat el segle XIX, 
quan un tal Jaume Ginesta es 
casà amb la pubilla del mas i 
des d’aleshores foren els Gi-
nesta els propietaris del mas. 
Posteriorment, passà a mans 
de Miquel Mayol (Rufé no 
ens esmenta en quina data), 
però potser seria a principis o 
a la primera meitat del segle 
passat.

Cal dir que els casaments 
de la gent vinculada a la 
masia de Can Casanovas, 
així com la de Ximelis i Can 

VÍCTOR PUIG
Portaveu 
del PDeCAT

JORDI VILALTA
GCMR-CER

Xercavins, segons Miquel 
Rufé, se celebraven a l’ermita 
de Sant Genís, situada a les 
seves terres.

En ple segle XX, Francesc 
Pujol va comprar la casa, però 

cap als 60-70 aquesta va des-
aparèixer i a la fi nca es varen 
construir naus industrials (és 
l’actual polígon industrial de 
Sant Genís).

Com a apunt fi nal, direm 
que entre Can Casanovas i 
Ximelis hi ha un topònim 
que fi gura al cartulari de Can 
Xercavins, en un document 
de 1611, que és la Creue-
ta, i possiblement indica 
l’existència d’una antiga creu 
de terme.

En l’actualitat, 
la fi nca és 
el polígon 

industrial de 
Sant Genís



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

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

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

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

CAFETERIA

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

La iaia Terol
c. Maximí Fornés, 11

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

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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ANUNCIA’T 
EN AQUESTA SECCIÓ

a partir de 

4€
Telèfons 93 588 46 14 - 617 026 168



ENTREPANS

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

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

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

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

Divendres, 16 de febrer de 2018GUIA GASTRONÒMICA 13

CUINA

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

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

QUE VAGI DE GUST!
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Avui tractaré sobre un tema 
delicat que, per desgràcia, 
segueix sent un tabú en la 
nostra societat: la depressió. 
Encara que amb freqüència 
se l’anomena o es parla d’ella 
fins i tot de forma ‘banal’ 
(“la depre”) es tracta d’un 
trastorn seriós que resulta 
molt invalidant i empobreix 
la vida dels qui la pateixen de 
forma arrasadora. Les dades 
afi rmen que un alt percentat-
ge de la població l’ha pati t, 
pateix o pati rà en diferents 
graus o profunditats. No obs-
tant això, per norma general 
és una gran desconeguda.

La depressió està con-
siderada una malalti a, com 
a tal la diagnosticarà un 
metge en un document ofi -
cial. No obstant això, penso 
que és millor tractar-la com 
un trastorn, ja que ajuda a 
comprendre-la millor. No 
és una cosa que ens entra 
de cop i volta, tot i que les 
expressions populars així 
ho expliquin (li va donar 
depressió, va agafar depres-
sió ...) No és com un virus 
que t’entra de sobte. No és 
un cubell de malaltia que 
et va caure d’un balcó. És 

un procés de degradació 
interna que va deteriorant 
l’estat d’ànim fi ns arribar a 
resultar invalidant. Les per-
sones acaben senti nt la seva 
vida emocional segrestada, 
es queden aïllats en un món 
que no els diu res.

 La depressió té un mo-
ti u i un signifi cat dins de la 
història de cada persona i és 
el resultat d’aquesta mateixa 
història. Entendre què ens 
ha portat a ella és una clau 
important per poder trac-
tar-la, donar noves pautes, 
signifi cats i senti t a la nostra 
vida. És el treball que fem a 
teràpia. És important que si 
estàs passant per un episodi 
d’aquest ti pus sàpigues que 
no hi ha res de ‘defectuós o 
feble’ en pati r una depressió. 
En les circumstàncies adequa-
des, tots som suscepti bles de 
caure-hi. Així que no dubti s a 
demanar suport i ajuda. De la 
depressió, se’n surt.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga col. 16.572

KANTOR. Espai 
d’Atenció Psicològica

Tel. 93 588 1343
644 008 701

Com reconèixer 
la depressió

GUÀRDIES 
NOCTURNES

FEBRER 2018

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

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ SAFIR, 28

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

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

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

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



Anuncia’t 
en aquesta 

secció

Truca’ns al
93 588 46 14
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A la cuina
· No deixeu els fogons de la cuina 
encesos si heu de sortir de casa.
· Netegeu sovint els fi ltres de la cam-
pana extractora de la cuina.
· Si s’encén l’oli d’una paella, tapeu-
la i aparteu-la del fogó, però no hi 
aboqueu mai aigua.
· En acabar de cuinar, comproveu 
sempre que els fogons estan apa-
gats.
· Eviteu distraccions quan tingueu 
alguna cosa al foc! Una conversa per 
telèfon, un programa a la televisió 
o buscar alguna cosa a internet ens 
pot fer oblidar que tenim el foc de 

Com podem prevenir incendis a casa
la cuina encès.

L’electricitat
· Eviteu sobrecarregar els endolls.
No cobriu els llums o làmpades amb 
teles, papers o plàstics.
· La instal·lació elèctrica de casa ha 
de ser manipulada exclusivament per 
professionals.

Els aparells de calefacció
· Aparteu qualsevol aparell calefac-
tor dels materials combustibles com 
cortines, llençols, materials entapis-
sats, cobrellits, sofàs, etc.
· Eviteu una altra situació de molt 

risc com eixugar roba posant-la al 
costat d’estufes o llars de foc.

Altres aspectes de prevenció
· Les espelmes, barres d’encens o 

qualsevol altre element amb brasa 
o fl ama oberta, han d’estar apartats 
de qualsevol material combustible 
i han de quedar ben apagats abans 
d’anar a dormir o de marxar de 
casa.
· Si sentiu olor de gas, no obriu 
cap interruptor (llum, extractor de 
la cuina, timbre): obriu totes les 
fi nestres que pugueu per ventilar, 
tanqueu la clau de pas del gas i avi-
seu la companyia subministradora 
o els bombers.
· Si fumeu, assegureu-vos que les 
cigarretes estan ben apagades abans 
de llençar-les a la brossa. Si cal, 

remulleu-les.
· Totes les portes tallafoc s’han de 
mantenir sempre tancades, espe-
cialment les que comuniquen els 
aparcaments amb l’escala de l’edi-
fi ci. No impedeixis el seu tancament 
amb falques, cordills o cadenes. En 
cas d’incendi, el fum ompliria tota 
l’escala!
· Una mesura molt recomanable 
és instal·lar un detector de fums 
a casa, que el podem trobar per 
un preu molt assequible a moltes 
ferreteries.

Generalitat de Catalunya



OFERTES I 
DEMANDES
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Quiromassatge, Biodinàmica 
Craneosacral i Massatge Tera-
pèutic i Relaxant. 676.999.879
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

ALQUILO hab. 610.46.73.63
SRA. RESPONSABLE. Limpieza 
por horas. 605.081.843
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A menudo, por no decir a 
diario, recibimos peti ciones 
de adopción de gatos ca-
chorros. ¿Pero cuándo un 
gato deja de ser cachorro o 
resulta poco atrayente para 
dar el paso formalizar una 
adopción? 

La respuesta está en las 
propias demandas de adop-
ción:

-Busco gato cachorro pe-
queñito para educarlo desde 
bebé a nuestras costumbres 
y que se adapte a mi perro 
y/o gato.

Ahí tenéis la solución, en 
la propia solicitud, una solu-
ción errónea y totalmente 
equivocada como os explica-
remos a conti nuación:

-Ninguna asociación de 
protección animal que tra-
baje con unos protocolos 
firmes, dará a un gato de 
escasos días o semanas en 
adopción hasta que no coma 
por sí solo y que haya pasado 
por una cuarentena, despa-
rasitación, vacunas y test de 
virus.  Es la única garantí a de 
protección ante otros gatos 
que ya residan en nuestros 
hogares y que sean negati -

Cachorros con fecha de caducidad

vos a los virus.
-Educación, cuando un 

gato es bebé no ti ene desa-
rrollado su carácter, no po-
dremos educarlo en cuanto 

a términos de reconducir 
conductas, ni tampoco co-
nocer su comportamiento 
de adulto.

-Adaptación a un perro, 

es el primer error que nos 
encontramos ya que un gato 
de temprana edad es más 
vulnerable ante cualquier 
ataque de un cánido.

-Adaptación a un gato, 
siempre es aconsejable in-
troducir a un compañero de 
la misma edad al que ya está 
en casa, ya que la acti vidad 
y energía que pueda tener el 
más joven puede estresar al 
que ya convive con nosotros 
generando un problema de 
convivencia entre ellos.

¿Y qué ocurre cuando 
esos cachorros crecen y que-
dan atrapados en un cuerpo 
adulto?

Su fecha de caducidad ha 
llegado, ya no son atracti vos 
ni deseados para introducir-
los en un nuevo hogar, ha-
blamos de esos cachorros de 
7, 8 y 9 meses.  Es triste pero 
la realidad es ésta.  Aunque 
siempre nos encontramos 
con familias a las que esto 
parece no importarles, ya 
que la juventud de estos 
pequeños y el puesto que 
ocuparán en sus vidas es 
simplemente la de sus eter-
nos bebés. 

En Rodamons de Rubí 
contamos con muchos de 
estos gatos, descartados por 
muchos, eternos cachorros 
con un carácter definido 
que siempre nos permite 
derivarlos al hogar idóneo, 
valorando el entorno y con 
quienes va a convivir, porque 
una buena elección es la me-
jor decisión que una familia 
adoptante pueda llevar a 
cabo, siempre con nuestro 
asesoramiento y consejos 

para una convivencia exce-
lente.

Porque la juventud no 
ti ene edad... si quieres co-
nocerlos contacta con Ro-
damons de Rubí de lunes 
a viernes de 18 a 20 horas 
al teléfono 639 679 777 o 
bien a través de email, web 
o Facebook: 
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/roda-
monsderubi
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carnaval

la comparsa ‘Celebrem els 50’ van aconseguir quedar tercers en el concurs. /  J.a. Montoya

Entre els participants, una comparsa va demanar la llibertat dels presos polítics. / J.A. Montoya

Un dels grups es va disfressar de víkings durant el Carnaval. / J.A. Montoya

Diumenge va tenir lloc el gruix de les activitats infantils. / Iban Coca

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. 
Mercat Municipal. c. Cal Gerrer, 1. 
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.
teatre Municipal la Sala. c. Cervantes, 126. 
torre Bassas. c. Sabadell, 18.

-Màscares de Carnaval
Fins al 28 de març a l’Escola d’Art i Dis-
seny de Rubí (edRa).

-Originals d’albert asensio
Exposició de l’il·lustrador. A Lectors al 
tren!.

Exposicions

································································
DiVEnDREs 16 de febrer

-‘La maçoneria a Rubí’
A càrrec de Pere Bel. A les 19h a l’auditori 
Vallhonrat.

-‘Sardinada Rock’
A càrrec de StringcordZ, Alud i Rock’e’Fort. A 
les 21.15h al Centre Cívic del Pinar. Preu: 3€.

································································
DissABTE 17 de febrer

-assemblea oberta de l’auP
A les 10h al Castell. Org.: AUP.

-la trocalleria
Punt d’intercanvi d’objectes de segona mà. A 
les 10.30h a la rbla del Ferrocarril.

-Planeta Clarinet
Música per a la petita infància a càrrec de 
Musicològics. A les 11.30h a l’Ateneu. Per a 

AgendA infants fins a 5 anys.

-Nascuts per llegir
‘Contes i animalons d’Eric Carle’, a càrrec d’Eu-
genia González. A les 11h a la Biblioteca. Per a 
infants fins a 3 anys. Inscripció prèvia.

-Presentació del llibre ‘Claudia’
A càrrec de Loly Llorente. A les 12h al Centre 
Cívic de Ca n’Oriol (c. Soria, s/n).

-Concert de jazz
A càrrec de Viladomat Jazz Quartet. A les 20h 
a l’Ateneu. Org.: Jazz Rubí.

-Concert de Mishima
A les 21h a La Sala. Preu: 15€/12€.

································································
DiUMEnGE 18 de febrer

-Audició de sardanes
A càrrec de la cobla Jovenívola de Sabadell. A 
les 11.30h a la pl. de Catalunya. Org.: Foment 
de la Sardana.

-Ball al Casal de la Gent Gran
A càrrec de Carlos Ribas. A les 16.30h al Casal 

de la Gent Gran (c. Magallanes, 60). Org.: Casal 
de la Gent Gran de Rubí. 

································································
DiLLUns 19 de febrer

-‘Parlem del conveni de l’hosteleria?’
A les 19h a la Torre Bassas.

································································
DiMARTs 20 de febrer

-Hora del conte en àrab
A càrrec de Fadua Gambou. A les 17.30h a la 
Biblioteca.

-‘Debat sobre política, els joves opinen’
‘Què pensen els joves de la política?’, a càrrec 
de Chaima Farzouz. A les 18h a la Biblioteca. 

-‘Maria Callas, the Callas’
Projecció del documental. A les 19.30h a l’Es-
cola de Música Pere Burés.

································································
DiMEcREs 21 de febrer

-Hora del conte

‘Contes al cabàs’, a càrrec de Rosa Fité. A 
les 18h a la Biblioteca. Per a infants de 4 a 
7 anys. 

································································
DijoUs 22 de febrer

-Jam Session
De 19h a 21.30h a l’Espai Sociocultural de 
la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6). Org.: CGT 
Rubí. 

-Seminari de literatura
Sessió sobre Maria Mercè Marçal a càrrec de 
Lluïsa Julià Capdevila. A les 18h a l’Ateneu. 
Preu de les 4 sessions: 36€/30€. Org.: Aula 
d’Extensió Universitària de Rubí.

-taller de conversa en anglès
‘London&UK’, a càrrec de British House. A les 
20h a la Biblioteca. 

-Explica’ns el teu rotllo
Sessió fotogràfica a càrrec de Paco González. 
A les 20.30h a l’Antiga Estació.
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Gran participació en una rua de Carnestoltes més 
curta, però plena d’imaginació, música i color
‘Lego’, de l’AMPA de l’Escola Montserrat, guanya el Concurs de Comparses de Carnestoltes
lara lópez

Milers de rubinencs i ru·
binenques van sortir al 
carrer el passat dissabte a 
la tarda per gaudir de la rua 
de Carnaval, que enguany 
s’ha convertit en una de les 
desfilades més curtes que 
s’han celebrat a la ciutat. 
Les obres per a l’ampliació 
de l’illa de vianants han 
obligat a l’Ajuntament a 
reduir el recorregut a una 
hora de durada, durant el 
qual les comparses van lluir 
les seves disfresses per la 
Plaça del Doctor Pearson, 
l’avinguda Barcelona, el 
passeig de Francesc Macià, 
un tram dels carrers Mont·
serrat i Maximí Fornés fins 
a arribar a la plaça del Doc·
tor Guardiet. Finalment, 
divuit grups van participar 
en la desfilada, entre ells 
nombroses escoles i llars 
d’infants, a més de centres 
de teatre i dansa locals.

La rua va comptar amb 
una gran varietat de temàti·
ques, principalment vincu·
lades amb el món animal: 
gats, papallones, lloros i 
els multitudinaris grups 
de l’Escola Schola amb els 
animals en perill d’extinció 
i l’Escola Joan Maragall 
amb el seu homenatge a 
les criatures marines. La 
comparsa més participati·
va va ser la de l’AMPA de 
l’Escola 25 de setembre, 
vestits d’espelmes i confeti 
i acompanyats per una ba·
tucada per celebrar el 50è 
aniversari del centre. Altres 
temàtiques van ser els pi·
rates, la Ventafocs, Mary 
Poppins, els Intocables amb 
policies i mafiosos, la músi·
ca salsa, els ninots Lego, les 
llums de neó, margarides 
i, fins i tot, una comparsa 
amb senyals de trànsit i un 
radar. Tampoc no va faltar 
un grup reivindicatiu que 
va reclamar la llibertat dels 
presos polítics.

Una de les novetats 
destacades d’enguany va 
ser que el jurat en aquesta 
edició anava d’incògnit per 
tal de motivar a les compar·
ses per tal que es lluïssin 
al màxim amb les seves 

coreografies durant tot el 
recorregut. Al voltant de 
les 20 hores, la rua de Car·
nestolte va posar punt final 
a la desfilada a la plaça del 
Doctor Guardiet, on va tenir 
lloc la tradicional xocolata·
da i guerra de confeti, que 
paral·lelament va comptar 
amb l’animació musical del 
grup rubinenc de versions 
Malakatones & Almeebar. 
La nit va finalitzar amb el 
ball jove a la carpa instal·
lada a la plaça Salvador 
Allende.

Guanyadors
El primer premi del Concurs 
de Comparses de Carnaval 
ha estat per l’AMPA de 
l’Escola Montserrat amb 
la comparsa ‘Lego’, forma·
da per una seixantena de 
persones. Les disfresses 
de Lego, confeccionades 
amb cartró i goma EVA, 
representaven la clàssica 
joguina de la marca, amb 
una gran varietat de perso·
natges i motius. “No ens ho 
esperàvem, vam treballar 
molt, però vam veure que 
hi havia molt de nivell i no 
ens vam pensar que podí·
em guanyar”, ha explicat 
Noemí Molina, coordina·
dora d’esdeveniments de 
l’AMPA. Els guanyadors, 
que han sumat 75 punts, 
s’han endut un premi de 
700 euros. Els resultats del 
concurs es van fer públics 
el dimarts a la tarda en 
un acte a la Biblioteca. El 
segon premi, valorat en 
400 euros, ha estat per la 
comparsa ‘Cats’, de l’Es·
cola de Ball 8 Temps, que 
ha aconseguit 74 punts; i 
el tercer per ‘Celebrem els 
50’, de l’AMPA de l’Escola 
25 de Setembre. L’entitat 
s’endú 200 euros després 
de sumar 73 punts.

Matinal infantil
Diumenge al matí, els in·
fants van poder gaudir 
d’activitats a la plaça del 
Doctor Guardiet, la rambla 
del Ferrocarril i la plaça de 
Catalunya. A les 12 hores, 
es va iniciar la rua infantil 
que va finalitzar a la rambla 
del Ferrocarril amb un ball. L’enterrament de la sardina va significar el final del Carnaval. / M.C.

Una quinzena de comparses van participar a la rua. / J.A. Montoya ‘Los del Río’ van ser els únics que van repetir diumenge. / Iban Coca

El grup ‘Cats’ va ser segon en el Concurs de Comparses  d’enguany. / Localpres

Cal destacar que només 
un grup de les comparses 
de dissabte es va animar 
enguany a repetir diumen·
ge, el dels pirates, ‘Los del 
Río’.

Concurs de màscares
L’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí (edRa) organitza cada 
any un concurs de màsca·
res, que es pot visitar fins 
al 28 de març. Enguany, la 
màscara que ha guanyat el 
concurs en la categoria de 
majors de 15 anys ha estat 
la d’Anael Lombardo i l’ac·
cèssit ha sigut per Alexan·
dra Amador. Pel que fa a la 
categoria entre 10 i 15 anys, 
el concurs l’ha guanyat Aki·
ra Hernández i l’accèssit ha 
estat per Jana Cots. 
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breus

El Concurs de Cartells del Dia 
d’andalusia ja té guanyador
Juan Miguel Ro-
mero Olivera ha 
estat el guanya-
dor del concurs 
de cartells del 
Dia d’Andalusia, 
convocat per la 
Coordinadora de 
Entidades An-
daluzas de Rubí 
(CECAR). 

El cartell està 
dedicat a Jaén i es 
pot veure la cate-
dral de l’Asunción 
i una olivera, entre altres 
motius. 

La CECAR ha organitzat 
el Dia d’Andalusia a Rubí, 
que tindrà lloc entre el 2 
i el 4 de març a la ciutat. 

comunicació

Exposició a la Biblioteca sobre 
la premsa satírica als anys 70
rEDaCCió

La Biblioteca acull a partir del 
23 de febrer una exposició 
sobre la premsa satírica del 
final del franquisme i els 
primers anys després de la 
mort del dictador Francisco 
Franco. El Memorial MVM ha 
organitzat aquesta mostra, 
centrada especialment en la 
revista d’humor polític ‘Por 
favor’, publicada des dels 
inicis del 1974 fins a finals del 
1978 i que porta per títol ‘Por 
Favor: Una mica de memòria 
històrica (1974-1978)’.

A través d’aquesta rota-
tiva, es recorden els esdeve-
niments més importants de 
l’època, entre els quals hi ha 
l’assassinat del president del 
govern franquista, Carrero 
Blanco, la mort de Franco o 
l’aprovació de la Constitució 
del 1978.

L’aprovació de la Llei de 
Premsa del 1966, impul-
sada per Manuel Fraga, va 
suposar una obertura i una 
relaxació de la censura a la 
premsa. Als anys 70, van 
anar naixent revistes i diaris 
satírics, com Hermano Lobo 

(72-76), Por Favor (74-78), 
El Papus (72-87) i El Jueves, 
l’únic que encara existeix. 
En aquestes revistes, hi van 
participar dibuixants i perio-
distes com Francisco Umbral, 
Manuel Vicent, Gila, Forges, 
Manuel Summers, Manuel 
Vázquez Montalbán, Juan 
Marsé, Maruja Torres, Quino 
o Vives.

L’exposició anirà acom-
panyada d’una guia didàctica 

per a l’alumnat de Segon de 
Batxillerat i el seu professo-
rat de l’assignatura Història 
d’Espanya que visitin la mos-
tra. A més, el 21 de març a 
les 19 hores tindrà lloc una 
taula rodona, dirigida per 
l’historiador Jaume Parras i 
amb la intervenció de l’ex-
conseller de Cultura Joan 
Manuel Tresserras, l’exalcal-
de de Rubí Miquel Llugany 
i l’activista polític i sindical 

Miquel Castillo.
‘Por Favor: Una mica 

de memòria història (1974-
1978)’, que es podrà visitar 
fins al 21 de març, s’inau-
gurarà el 23 de febrer a les 
19 hores amb una xerrada 
de Josep V. Saval, biògraf 
de l’escriptor i periodista 
Manuel Vázquez Montalbán, 
i Josep Martí, periodista i 
col·laborador de la revista 
Por Favor.

La revista d’humor polític ‘Por favor’ es va publicar del 1974 al 1978. / Cedides

Conferència de Pere Bel 
sobre la maçoneria a rubí
L’auditori Vallhonrat or-
ganitza aquest divendres 
a les 19 hores una confe-
rència sobre la maçoneria 
a Rubí, que anirà a càrrec 
de Pere Bel.

En la xerrada, s’explica-
rà que la maçoneria a Rubí 
es va iniciar a la font del 
Bullidor, punt de trobada 

dels habitants del poble. 
Entre altres qüestions, de-
bats i temes de conversa, 
es parlava també sobre la 
maçoneria. 

Tots els assistents se-
ran obsequiats amb un 
llibre de poesia del poeta i 
pintor rubinenc Josep Sant 
Romà Manya. / DdR

cultura popular

Els gegants del teresa altet, a la cercavila 
de les festes de Santa Eulàlia de Barcelona
rEDaCCió

La colla gegantera de l’escola 
Teresa Altet va participar el 
10 de febrer a la Cercavila 
de Gegants d’Escoles que es 
va celebrar amb motiu de 
les Festes de Santa Eulàlia 
de Barcelona. 

Com en altres edicions, la 
colla del Teresa Altet no es va 
voler perdre la celebració i va 
gaudir recorrent els carrers 
principals de Barcelona amb 
els seus gegantons, la Teresi-
na i l’Oriol, els capgrossos i la 
seva música.

Trenta-cinc colles d’es-
coles i AMPA i onze colles 
geganteres de Barcelona es 
van concentrar a la plaça 
dels Àngels per recórrer els 
carrers dels Àngels i Pintor 
Fortuny fins a arribar a La 
Rambla i continuar pel carrer 
Doctor Ferran fins a la cèntri-
ca plaça de Sant Jaume, on 

van ser presentades totes 
les colles.

Els carrers es van om-
plir de figures diverses, de 
petits geganters i de públic 
que va gaudir amb els balls 

i tocs de gralles i timbals 
d’aquests petits geganters 
que garanteixen el futur del 
món geganter català pels 
pròxims anys.

La colla va tenir una nova 

Els gegants i capgrossos de la colla de l’escola rubinenca, a Barcelona. / Maribel Panal

cita aquest dimecres, quan 
va participar en el tradicional 
enterrament de la sardina, 
que va posar el punt final a 
les festes de Carnaval d’en-
guany. 

tertúlia sobre els minerals 
i les pedreres de rubí
El Grup de Col·laboradors 
del Museu de Rubí-Cen-
tre d’Estudis Rubinencs 
(GCMR-CER) ha organitzat 
una nova tertúlia sobre el 
patrimoni local, que en 
aquesta ocasió tractarà 
sobre els minerals i les pe-
dreres de Rubí. La xerrada 
serà el 23 de febrer a les 

19 hores a l’Ateneu i anirà 
a càrrec de Pere Bel. 

Rubí és ric en minerals, 
especialment en cristalls. 
Aquests es troben escam-
pats per tot el terme, al-
tres formen part de graves 
i sorres i altres es poden 
recollir a Can Calopa i la 
part sud de Rubí. / DdR

El documental del mes 
serà ‘L’hora dels deures’
Cada mes, la Sala Tremuja 
del Celler projecta un film 
documental dins del cicle 
‘El documental del mes’, 
impulsat per DocsBarce-
lona. En aquesta ocasió, 
el llargmetratge que es 
projectarà serà ‘L’hora dels 
deures’, de Ludovic Vieui-
lle. El director va gravar 
durant anys com el seu fill 
feia els deures amb l’ajut 
del mateix Ludovic. El do-
cumental mostra el calvari 

de l’infant, un nen inquiet 
i imaginatiu, per haver de 
dedicar cada dia una esto-
na a fer els deures. 

El llargmetratge és una 
crítica al sistema educatiu 
francès i una mirada sobre 
la relació d’un pare amb el 
seu fill. 

‘L’hora dels deures’ 
es projectarà aquest di-
vendres a les 19 hores en 
versió original subtitulada 
al català. / DdR

Estan previstes diverses 
activitats, entre les quals 
una missa rociera, l’ofrena 
a Blas Infante o la jornada 
de convivència al parc de 
Ca n’Oriol. / DdR
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Audició de sardanes amb 
la cobla Jovenívola de Sabadell

L’entitat Foment de la 
Sardana ha organitzat 
una audició de sardanes 
el diumenge 18 de febrer 
a partir de les 11.30 hores 
a la plaça de Catalunya. 
L’audició anirà a càrrec 
de la cobla Jovenívola de 
Sabadell, una de les més 
prestigioses. 

Durant l ’esdeveni-

ment, es podran escoltar 
sardanes com ‘A Rubí, 
ara i sempre’, de Joa-
quim Soms; ‘Montcada 
i  Reixac’, de Francesc 
Mas; ‘Platges de Lloret’, 
de Vicenç Bou; ‘Volguda 
Calella’, de Josep M. Tar-
ridas; o ‘De Palafrugell a 
Tamariu’, de Conrad Saló, 
entre altres. / DdR

La cobla Jovenívola posarà la música de les sardanes. / Arxiu 

Concert de música amb 
Viladomat Jazz Quartet
El jazz torna a l’Ateneu de 
Rubí amb una actuació 
musical de Viladomat Jazz 
Quartet, el dissabte 17 de 
febrer a les 20 hores. 

El grup musical està 
format pel bateria Pep 
Figueras, el saxo alt Luis 
Miguel Sánchez, el gui-
tarrista Eduard Bosch i 

el contrabaix José María 
Azorín. 

El grup oferirà el seu 
repertori de jazz fusió 
obert amb peces de Char-
lie Parker, Miles Davis, 
Wayne Shorter, Steve 
Swallow, Herbie Hancock, 
Frank Zappa o Jazz Mes-
sengers. / DdR

MÚSICA

Mishima oferirà el seu 
millor pop melòdic a La Sala
La banda de pop català Mis-
hima actuarà el dissabte 17 
de febrer a La Sala per pre-
sentar el seu darrer disc ‘Ara 
i res’. Serà el seu retorn a la 
ciutat després que concert 
que van oferir per la Festa 
Major del 2010.

El seu nou àlbum és un 
treball discogràfic amb el 
qual el grup català ha recu-
perat la seva millor versió, 
amb temes com ‘Qui més 

es� ma’, ‘Una sola manera’ 
o ‘Menteix la primavera’. 
El pop melòdic de David 
Carabén, Marc Lloret, Dani 
Vega, Xavi Caparrós i Alfons 
Serra, serà el protagonista 
del concert, que arrencarà 
a les 21 hores. Les entrades 
tenen un preu de 12 euros si 
es compren de forma an� ci-
pada a Ticketea i de 15 euros 
a la taquilla de La Sala abans 
de l’actuació. / DdR Mishima actuarà dissabte a La Sala. / Cedida La formació Viladomat Jazz Quartet. / Cedida

Juan Magán i Aitana i Ana Guerra, d’OT 2017,
actuaran a Rubí pel Fes� val Los 40 Primavera Pop
REDACCIÓ

Aitana i Ana Guerra, con-
cursants del programa 
Operación Triunfo 2017, 
pujaran a l’escenari de 
l’Escardívol durant el Fes-
� val Los 40 Primavera Pop 
per interpretar el tema ‘Lo 
Malo’, la cançó amb la qual 
aspiraven a representar Es-
panya a Eurovisió i que s’ha 
convertit en un autèntic 
èxit. Aitana War, com es co-
neix a les dues joves quan 
cantaven juntes, se sumen 
així al cartell d’ar� stes que 
actuaran al fes� val, segons 
ha anunciat l’emissora Los 
40. El concert serà el 5 de 
maig a l’Escardívol i estarà 
obert a tothom.

A principis de setmana 
es donaven a conèixer els 
primers noms dels cantants 
que desfi laran per l’esce-
nari rubinenc, com és el 
cas del músic i productor 
nascut a Badalona Juan 
Magán i la cantant mexica-
na Belinda.

Magán, que és un dels 
DJ del moment, es va do-

nar a conèixer internaci-
onalment l’any 2008 amb 
el naixement de l’electro 
latino. Ha estat nominat 
quatre vegades als Latin 
Grammy i sis ocasions als 
La� n Music Awards. Entre 
els seus èxits, hi ha ‘Bai-
lando por ahí’ o ‘Te voy a 
esperar’, tema principal de 
la pel·lícula ‘Les aventures 
de Tadeo Jones’, que va in-
terpretar precisament amb 
Belinda, qui també pujarà a 
l’escenari de l’Escardívol.

Belinda és una cantant 
i actriu mexicana nascuda 
a Madrid que ha publicat 
quatre discos de música 
pop i que és coneguda pel 
single ‘Déjate llevar’ i per 
la cançó que va cantar amb 
Juan Magán.

Adexe i Nau
Altres noms ja confi rmats 
del fes� val són els germans 
canaris Adexe i Nau, un 
grup de reggaeton juvenil 
que ha estat número 1 de 
vendes a l’estat espanyol 
amb el seu primer àlbum 
‘Tu y yo’. 

Aitana i Ana Guerra, durant una actuació al programa. / RTVE

Belinda i Juan Magan actuaran al fes� val. / Cedida
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HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

El Sènior Femení del Cent 
Pa� ns, primer a la lliga regular
El Sènior Femení que com-
peteix a la Lliga Elit ha 
guanyat els seus dos par� ts 
aquest cap de setmana, 
assegurant-se així matemà-
� cament la primera posició 
per als play-off  pel � tol.

El primer par� t el van 
disputar dissabte a Barce-
lona contra el BCN Tsuna-
mis. Va ser un enfronta-
ment molt igualat en una 
pista molt petita que va 
marcar el resultat, que va 
ser sorprenentment per 
la mínima (0-1), tenint en 
compte la gran diferència 
de posicions a la classifi ca-
ció. Tot i això, les jugadores 
rubinenques es van endur 
els tres punts cap a casa.

El segon partit va ser 
davant el CHL Jujol Jokers, 
un di� cil rival, que és cin-
què a la lliga. De fet, el Cent 
Pa� ns no va poder remun-
tar fi ns a la segona part del 
par� t després que el Jujol 
s’avancés al marcador. Ja 
amb el 3-2, les rubinenques 
van jugar millor i van tancar 

el par� t amb un 6-2. Amb 
aquestes dues victòries, el 
conjunt rubinenc suma una 
diferència defi ni� va amb la 
resta d’equips i s’assegura 
la primera posició per al 
play-off .

Per la seva banda, el 
Sènior Masculí B, que com-
peteix a la Lliga Or, va rebre 
dissabte a la pista Francesc 
Calvo el Metropolitano HC, 
un dels rivals directes per 
al play-off . El Cent Pa� ns va 

caure derrotat per 1-4 i va 
deixar escapar uns valuo-
sos 3 punts.

Finalment, el Sènior 
Masculí A, que competeix 
a la Lliga Elit, també va 
perdre davant el Metro-
politano per un exagerat 
resultat de 2-8. Després 
d’aquesta ratxa de dos 
par� ts sense sumar, l’equip 
veu cada vegada més lluny 
l’anhelada quarta posició. 
/ Cent Pa� ns

Les jugadores del Cent Pa� ns. / Cedida

Fotografi a de família dels dos equips. / J. A. Montoya

FUTBOL | LLIGA

El futbol reprèn la 
compe� ció després de 
l’aturada per Carnaval
JOSÉ VERDE / REDACCIÓ

Els diferents equips de fut-
bol de la nostra ciutat repre-
nen aquest cap de setmana 
la competició després de 
l’aturada per les festes de 
Carnestoltes. En el grup 3 
de Segona Catalana, la Unió 
Espor� va Rubí s’enfrontarà 
al Sant Quirze del Vallès, en 
el municipal de Can Rosés. 
Serà diumenge a les 12 ho-
res en un interessant derbi 
vallesà que enfrontarà el se-
gon, el Rubí amb 40 punts, 
al quart classifi cat, el Sant 
Quirze amb 39 punts. 

En e l  mateix  grup, 
l’Olímpic s’enfrontarà tam-
bé diumenge a les 12 ho-
res en el municipal de Can 
Fatjó a l’Atlè� c Delta Prat. 
El conjunt rubinenc espera 
aconseguir la seva sego-
na victòria consecutiva, 
després d’haver guanyat a 
la darrera jornada al Sant 
Quirze. El tècnic local, Juan 

Carlos Rodríguez, podrà 
comptar amb San�  Peroni, 
ja recuperat de la seva lesió, 
però haurà de fer front a la 
baixa de Rubén Ruiz, per 
acumulació de cinc grogues, 
i a la del delegat de l’equip, 
Alfonso Gómez, que va ser 
expulsat a Sant Quirze. Els 
de Can Fatjó estan obligats 
a guanyar si no volen caure 
en zona de descens. 

Pel que fa a Tercera Ca-
talana, el Juventud 25 de 
Septiembre rebrà al seu 
camp al Badia en un par� t 
que es disputarà diumenge 
a les 12.05 hores. 

Per la seva part, l’Atlè� c 
Rubí també jugarà com a lo-
cal i s’enfrontarà al Llorençà 
diumenge a les 19 hores.  

Els dos equips rubi-
nencs, emmarcats en el 
grup 6, estan situats en 
segona i tercera posició: 
el ‘Vein� ’ és segon amb 37 
punts i l’Atlè� c Rubí, tercer 
amb 36 punts.

ESCACS | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Resultats diversos per a la Rubinenca en 
el Campionat de Catalunya per equips
La quarta ronda del Campi-
onat de Catalunya d’Escacs 
per equips es va disputar el 
diumenge. El primer equip 
de l’Agrupació d’Escacs Rubi-
nenca (AER) va enfrontar-se 
al Tres Peons, un dels favo-
rits de la categoria. El con-
junt rubinenc va perdre per 
6-4 amb els barcelonins. 

Per la seva banda, el se-
gon equip va jugar a Terrassa 
contra el líder i tot i tenir 
opcions, fi nalment va perdre 
per 5-3. Finalment, els més 

pe� ts del club van guanyar 
a Sant Cugat per un ajustat 
1,5-2,5. 

D’altra banda, divendres 
va arrencar el torneig indi-
vidual d’hivern de Sabadell, 
amb la participació d’una 
desena de jugadors de La 
Rubinenca. Adrián Campos, 
Oriol Urru� a, Manuel Sierra, 
Sera� n Algarte i Albert Pas-
cual van guanyar les seves 
par� des. Aquest divendres 
tornarà la compe� ció esco-
lar. / AER

ATLETISME | MARATÓ

Lorenzo Mar� n, 
de Fondistes Rubí, 
a la Mitja Marató 
de Barcelona
Lorenzo Mar� n, de Fondistes 
Rubí, va disputar diumenge 
passat la Mitja Marató de 
Barcelona. El rubinenc va fer 
una bona prova i va arribar 
amb un temps d’1h49’23”. 
El guanyador de la mitja 
marató va ser el kenià Mule 
Wasihun, que va batre el rè-
cord de la prova amb 59’44”. 
/ Fondistes Rubí

E. ADAPTAT | BÀSQUET

Tres punts d’or 
per al primer equip 
de l’Horitzó
Quan a la mitja part els Llu-
ïsos de Gràcia C guanyaven 
per 9 punts de diferència 
(8-17), gairebé ningú hagués 
apostat pel triomf de l’equip 
del Vallès. Ningú, excepte 
els 6 jugadors de l’equip i el 
seu cos tècnic. Però alguna 
cosa va passar a la mitja part 
i tot va canviar. 

La defensa vallesana va 
ser més forta i va aconseguir 
que el rival no anotés cap 
punt en tot el període, men-
tre que José Roldan, desapa-
regut fi ns aquells moments, 
va començar anotant punts 
per l’Horitzó. El resultat del 
tercer quart va ser de 7-0 
favorable als nois d’Enric 
Planas i el del darrer perío-
de de 7-3, també favorable 
a l’equip vermell. Al fi nal, 
victòria per dos punts que 
fa que l’Horitzó A segueixi 
capdavanter i invicte en el 
play-off  de la Lliga Catalana 
de Primera Divisió.

Per l’Horitzó, van jugar 
Toni Torres (10), José Rol-
dán (7), Joan Lupión (3), 
Jordi Aniento (2), Helena 
Corbella i Efrain Escalona. / 
CE Horitzó

FUTBOL | AMISTÓS

Els benjamins de l’Olímpic s’enfronten 
a una selecció de jugadors andalusa
Com ja és tradició cada any, 
una selecció de benjamins 
de l’Olímpic de Can Fatjó 
va jugar un par� t amistós 
contra l’Escuela de Fútbol 
Peloteros Sierra Sur, que 
agrupa jugadors de 21 ciu-
tats diferents d’Andalusia. 
Cada any, el club andalús 
organitza sor� des per tots 
els seus equips, entre les 
quals s’emmarca la visita a 
Rubí. / DdR
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

El Sènior Femení del CNR s’imposa 
de forma clara al CD Dos Hermanas
El Sènior Femení del Club 
Natació Rubí (CNR) va acon-
seguir una victòria impor-
tant a Sevilla contra el CD 
Dos Hermanas, el cuer de 
la classifi cació. 

Les jugadores de David 
Martín, que sabien de la 
importància del parti t, van 
aconseguir guanyar els tres 
punts per 9-15. La rubi-
nenca Lídia Escoda va ser 
escollida la millor jugadora 
del parti t i va entrar dins de 
les fi nalistes per ser MVP de 
la jornada.

Copa de la Reina
Les rubinenques disputaran 
aquest divendres la Copa de 
la Reina. El parti t de quarts 
de fi nal serà contra les fa-
vorites, el CN Sabadell de la 
rubinenca Bea Orti z. El duel 

La jornada de natació va tenir lloc a Caldes. / Cedida

Els atletes ja es poden inscriure en el Duatló de Rubí. / Cedida

serà a les 16.35 hores a la 
piscina del CN Sabadell.

Per la seva banda, el 
Sènior Masculí A reprendrà 
la lliga amb un parti t contra 
el cinquè classifi cat, la UE 
Horta, dissabte a les 18.15 

DUATLÓ | PROVA

Obertes les inscripcions pel 
Duatló de Rubí, que serà Sprint
El Club Natació Rubí (CNR) 
ja ha obert les inscripcions 
per parti cipar en la cinquena 
edició del Duatló de Rubí. Des 
de l’1 de febrer, els atletes 
que vulguin parti cipar ja es 
poden inscriure per prendre 
part en aquesta prova, que se 
celebrarà l’11 de març. 

Enguany, la principal no-
vetat del Duatló és que passa 

a tenir una distància Sprint 
–abans era Olímpica–, per tal 
de fomentar la parti cipació 
de més esporti stes locals. A 
més, hi haurà un servei de llo-
guer de bicicletes perquè les 
persones que no ti nguin bici 
també puguin parti cipar.

El centre neuràlgic de la 
prova serà la rambla del Fer-
rocarril, però la competi ció 

passarà per Les Torres, el 25 
de Setembre, el centre de la 
ciutat, la C-1413 i el  polígon 
de Cova Solera. En total hi 
haurà dos trams a peu, de 
5km i 2,5km, i un tram en 
bicicleta de 20 km.

Les inscripcions es poden 
fer al web www.duatlorubi.
com o al web www.triatlo.
org. / CNR

Divisió d'Honor Fem. J Pts.
1 CN SABADELL 11 33
2 CN SANT ANDREU 10 27
3 CN MATARÓ 10 24
4 CN TERRASSA 10 21
5 CE MEDITERRANI 11 18
6 CN RUBÍ 11 10
7 EW ZARAGOZA 10 9
8 CN SANT FELIU 11 6
9 CN MOSCARDÓ 11 6

10 DOS HERMANAS 11 4

CN Barcelona B-Cadet Masculí     15-8
Aleví A-CE Mediterrani        3-8
Aleví B-CN Barcelona B        2-8
Cadet Masculí B-GEiEG Banyoles        7-3
Sènior Masculí B-CW Sant Adrià A     12-4
Infantil-CN Molins de Rei     9-15
CN Sant Andreu-Juvenil Femení              12-4

RESULTATS

hores a Barcelona. 

Jornada de natació a Cal-
des
Els nedadors rubinencs de 
les categories aleví i absolu-
ta van anar fi ns a la piscina 

del CN Caldes per disputar 
la cinquena jornada de la 
Lliga Catalana i el I Trofeu 
d’Hivern, respecti vament. 

Els alevins van competi r 
en les proves de 200 m 
papallona, 200 m braça i 
4x50 m esti ls, mentre que 
els infanti ls, júniors i sènior 
van disputar un gran ventall 
de proves. 

La propera cita en nata-
ció serà el 24 de febrer per 
a l’absolut i el 3 de març per 
als més peti ts. / CNR

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA | COMPETICIÓ

El club Gimnàsti ca Artí sti ca 
i Esporti va Rubí (GAER) ar-
rencarà la temporada el cap 
de setmana del 17 i 18 de 
febrer, disputant la primera 
fase de la Copa Catalana de 
Gimnàsti ca Artí sti ca Feme-
nina en categoria Base, en 
les modalitats d’individual 
i per equips. La competi ció 
tindrà lloc al pavelló del 
Castell d’en Planes a Vic, 
Osona. 

El GAER parti ciparà en 
aquesta primera fase amb 
un total de 34 gimnastes, 
repartides entre les dife-
rents categories, mentre 
que en la segona fase el club 
espera superar la xifra de 40 

competi dors. 
Aquest any 2018 s’es-

trena una nova normati va 
en la categoria Base. Així, 
les gimnastes rubinenques 
estaran repartides de la 
següent manera:  8 parti ci-
pants a B2P; una a B4G; dos 
a B4P i nou a B5P. La catego-
ria amb més representació 
rubinenca serà la B3P, amb 
14 gimnastes.  

La segona fase  serà el 
cap de setmana del 17 i 
18 de març a Manresa, en 
el pavelló Nou Congost, 
mentre que la tercera es 
disputarà el 21 i 22 d’abril 
al pavelló municipal de Salt. 
/ GAER

El GAER arrenca 
la temporada 2018

La primera prova per les rubinenques serà a Vic. / Cedida

Arlet Oliveras, 
rècord al cinquè 
Combo Màsters
La nedadora del Club 
Natació Rubí (CNR) Arlet 
Oliveras va aconseguir 
la victòria en els 100 m 
esquena de la cinquena 
edició del Combo Màster. 
Oliveras va batre el rècord 
de la competi ció amb una 
marca d’1’15”66. També 
va parti cipar en els 100 m 
papallona, amb un temps 
d’11’13”53.
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