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«La veritat mai fa mal a una causa que és justa» (Mohandas Gandhi, polí�c i pensador indi)

L’Ajuntament presenta el
Pla d’acollida i convivència
>> Les persones nouvingudes podran fer cursos de llengua,
d’orientació laboral i de coneixement social i cultural de l’entorn
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Rubí i Sant Cugat milloren
l’accés a l’estany dels Alous
REDACCIÓ

La bassa dels Alous és un punt visitat per molts excursionistes. / Arxiu

Amb l’objectiu de millorar
l’accés a l’estany dels Alous
i preservar el seu valor
ecològic, els ajuntaments
de Rubí i Sant Cugat han
dut a terme diverses actuacions de millora en aquest
espai. Entre altres, s’ha arranjat el camí per arribar a
aquest entorn natural, que

connecta amb el passeig
de Les Torres de Rubí, i
s’ha creat una passera de
pedra per facilitar el pas
per creuar el torrent.
Aquest dimarts, els regidors de Medi Ambient
de Rubí, Moisés Rodríguez,
i el de Sant Cugat, Joan
Puigdomènech, acompanyats de tècnics de tots
dos consistoris i de membres de la Plataforma dels
Alous, van visitar l’entorn
per comprovar in situ les
millores realitzades. “Avui
és un dia important, en el
qual veiem els resultats de
la feina que fa temps que
fem conjuntament amb
l’Ajuntament de Sant Cugat: donar valor a aquest
espai tan singular i profitós”, va explicar Rodríguez. Per la seva banda, els
membres de la Plataforma
dels Alous es van mostrar
satisfets perquè finalment
els dos consistoris s’hagin
posat d’acord per impulsar
aquestes millores llargament reivindicades.
Una de les accions que
s’ha dut a terme ha estat
desbrossar el camí actual

per tal d’ampliar-lo i donar espai als peus d’àlber
existents. Abans d’actuarhi, els esbarzers ocupaven
bona part de l’espai i reduïen molt l’amplada de pas.
A més, impedien el bon
desenvolupament de les
alberedes existents.
Paral·lelament, s’han
corregit els forts pendents
del camí per tal de millorar-ne l’accessibilitat,
fer-lo més planer i més
ample. També s’ha fet
una aportació de terra al
ferm del camí per fer-lo
més confortable i que no
s’entolli quan plogui.
Una altra de les actuacions realitzades ha estat
la creació d’una passera
de pedra per facilitar el pas
per creuar el torrent dels
Alous i la col·locació d’un
cartell informatiu sobre
els talussos de l’estany dels
Alous, advertint de la seva
perillositat.
Les obres, que s’han
dut a terme durant el mes
de gener, han tingut un
cost d’uns 12.000 euros,
assumit entre els dos consistoris.

Cau una organització que
cul�vava marihuana a diverses
naus, entre elles una de Rubí
Els Mossos han de�ngut 12
persones de nacionalitat
sèrbia, japonesa, bielorussa i espanyola com a
presumptes autors dels
delictes d’organització criminal, blanqueig de capital
i diversos delictes contra la
salut pública.
La recerca es va iniciar
al juny arran de la troballa
d’una nau industrial on
es conreava marihuana.
Els agents van acreditar
que l’activitat que es feia
en aquesta nau industrial
amagava darrere una altra de major envergadura,
com el cul�u exhaus�u de
plantacions de marihuana a l’interior de diverses
naus industrials situades a
L’Hospitalet, El Prat, Sant
Andreu de la Barca, Rubí i
Sabadell.
Els policies van establir
que la des�nació dels cul�us
eren diverses associacions
de cànnabis de Barcelona,
una del districte de Sant

Mar� i l’altra al barri de la
Barceloneta. Una altra línia
de negoci de l’organització
era la creació con�nua d’associacions de cànnabis per
vendre la llicència a tercers
i així obtenir ingressos en
efectiu pel traspàs de les
associacions.
El 7 de febrer es va dur
a terme un opera�u policial
amb registres en vuit domicilis, cinc naus industrials
i les dues associacions de
cànnabis. Els agents van
intervenir 5.000 plantes de
cannabis sativa, substància
estupefaent a l’engròs, més
d’un miler de bosses de cànnabis i haixix preparades pel
tràfic de les associacions,
60.000 euros en efectiu,
nombrosa documentació
relacionada amb l’ac�vitat
inves�gada i diversos equips
informà�cs. La magistrada
ha decretat presó per a sis
dels arrestats i els altres sis
han quedat en llibertat amb
càrrecs. / DdR
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L’Ajuntament presenta un Pla d’acollida per millorar
l’atenció i la integració de les persones nouvingudes
M. CABRERA

L’Ajuntament ha presentat el
Pla de convivència i acollida
2017-2020 per tal de millorar
l’atenció i la integració social
de les persones nouvingudes
a la ciutat. “Rubí sempre ha
estat una ciutat d’acollida”,
ha destacat la regidora de
Serveis a les Persones, Marta
García, que considera que el
consistori s’ha de responsabilitzar “d’oferir possibilitats
per a la integració i la inclusió
social” de les persones que
vénen de fora.
Tot i que el ﬂux migratori
s’ha reduït en els darrers
anys, actualment un 11%
dels rubinencs tenen el seu
origen fora de l’estat espanyol. Segons ha explicat la
responsable política, el Pla
d’acollida ha apostat per
agrupar les diferents línies
d’acció existents que estaven separades i incloure les
noves indicacions del Decret
Llei d’Acollida del 2014.
Per aquest motiu, s’ha
contractat un tècnic extern

Marta García assisteix
a la trobada d’alcaldes
per l’acollida de refugiats
La regidora de Cooperació, Marta
García, va estar present a la trobada
d’alcaldes que va tenir lloc el
dimecres al matí dins del marc de la
campanya ‘Casa nostra, casa vostra’,
en favor de l’acollida de persones
refugiades. Més d’un centenar
d’alcaldes van participar en aquest
acte simbòlic, entre els quals hi
havia l’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, la de Sant Cugat, Mercè
Conesa, o la de Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlón.
a l’Ajuntament, que serà
l’encarregat de fer l’atenció
i l’orientació a les persones
immigrades.
Acció comunitària, igualtat
d’oportunitats i cursos
El Pla d’acollida i convivència
agrupa tres aspectes que són
claus per una bona integració dels nouvinguts.
En primer lloc, es duran a
terme accions comunitàries
als barris per millorar la con-

vivència entre el veïnatge: “El
coneixement mutu fa que es
trenquin els prejudicis, per
això volem impulsar espais
de participació en barris on
hi hagi un volum important
de població immigrant”.
El segon aspecte que recull el Pla és el desplegament
d’un seguit d’accions per
tal de dotar els immigrants
d’igualtat d’oportunitats
respecte a la població autòctona. En aquest sentit, Gar-

cía ha recalcat que els “collectius diana seran els joves,
a través de reforços escolars,
i les dones, que pateixen
una doble diﬁcultat, per ser
dones i nouvingudes”.
Per tancar el cercle de
l’acolliment, les persones
que vinguin de fora podran
realitzar un seguit de cursos
a través dels quals obtindran
certiﬁcats. Es faran formacions de 90 hores de coneixement de la llengua catalana

i castellana; així com un curs
d’inserció laboral i un altre
de coneixement de l’entorn
social i cultural, els dos de
15 hores.
D’aquesta forma, a partir d’ara, quan una persona estrangera es dirigeixi a
l’Oﬁcina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) per empadronar-se, se
l’orientarà directament cap
al tècnic del Pla d’acollida. A
més, si necessita assessorament legal i jurídic, serà deri-

vada al nou Servei d’Atenció
a la Mobilitat Internacional
(SAMI), un òrgan que fa 5
mesos que s’ha posat en
funcionament i que ja ha
registrat 147 usuaris.
El Pla d’acollida es va
presentar dimecres a la tarda
al Consell de Cooperació i en
els mesos vinents s’acabarà
de deﬁnir per portar-lo al Ple
per la seva aprovació.
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L’Òptica Rusiñol guanya el Concurs
d’aparadors de Nadal 2016

Les botigues Juma Electrohogar, a La Serreta, i Pica-Pica, a l’illa
de vianants, han rebut el segon i tercer premi respectivament
cristina carrasco

Juma Electrohogar ha rebut el segon premi del concurs. / Cedida

L’Òptica Rusiñol, situada
al passeig Francesc Macià, 8, ha estat la botiga
guanyadora del Concurs
d’aparadors de Nadal 2016,
certamen convocat per la

Federació d’Associacions
de Comerciants i Gremis
de Rubí amb el suport de
la regidoria de Comerç.
Teresa Roig, propietària de
l’establiment i creadora de
la decoració que l’aparador
ha lluït durant les festes

NUEVA RUBÍ
en

nadalenques, ha rebut de
mans de l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, i el regidor
de Comerç, Rafael Güeto,
el guardó, amb una dotació
econòmica de 300 euros
com a primer premi.
Roig, qui ha agraït el
reconeixement i s’ha mostrat molt il·lusionada pel
premi, ha explicat que la
seva intenció era cridar
l’atenció del públic. Per a
la decoració de l’aparador
va fer servir boles de porexpan de diferents mides,
que va pintar a mà i a les
quals va col·locar gairebé
un miler de pals de broqueta. Va completar el decorat
amb roba de Nadal de fons
i unes llums.
El segon premi ha estat
per la botiga Juma Electrohogar, situada al barri de
La Serreta, mentre que el
tercer guardó ha recaigut

en l’establiment Pica-Pica,
ubicat a l’avinguda Barcelona. Aquests han rebut
200 i 100 euros respectivament.
En aquesta edició s’han
presentat a concurs 27
botigues repartides per
tota la ciutat. Enguany,
els millors expositors han
estat triats per un jurat
professional, mentre que
en anteriors convocatòries
s’havien escollit per votació popular.
Durant el lliurament
dels premis, l’alcaldessa
ha ressaltat la tasca i la
implicació dels comerciants locals en les diferents
campanyes. Per Martínez,
la decoració dels aparadors
és un reclam pel públic
però també contribueix a
la bona imatge de la ciutat
en èpoques assenyalades
com la de Nadal.

Ferit greu un home després
de patir un atropellament
a l’avinguda de L’Estatut

Un dels cotxes involucrats en l’accident. / M.C.

Tel. 93 021 50 96
Ctra. Molins de Rei, Km.12, 08191 Rubí

Un home de 66 anys va resultar ferit greu després de
ser atropellat a l’avinguda
de L’Estatut, entre els carrers Dant i Bartrina.
L’accident es va produir
dilluns poc abans de les 10
hores quan, segons fonts de
la Policia Local, un vehicle
va xocar contra un altre. Les
investigacions inicials apunten que, a conseqüència del

xoc, l’home va resultar atropellat, fet que li ha causat
ferides greus, especialment
en una cama. També es va
veure involucrat un tercer
vehicle.
El Servei d’Emergències Mèdiques va desplaçar
fins al lloc dels fets tres
ambulàncies i va traslladar
el ferit fins a l’Hospital Vall
d’Hebron. / M.C.
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L’Ajuntament cobrarà al 2017 la quota final S’inaugura de forma
de la urbanització als veïns de Sant Muç
oficial l’edifici Ressò
S’obrirà una oficina d’atenció i un web per informar els afectats

no va controlar les obres”, i
lamenta que, de moment,
Dragados hagi sortit indemne de tot aquest conflicte.
A més, Gracia afirma
que els veïns encara hauran
de pagar una novena quota,
ja que segons la Generalitat
encara resta indemnitzar
un dels propietaris dels
terrenys de Sant Muç.

marta cabrera

Els veïns de Sant Muç hauran d’afrontar aquest any
el pagament de la vuitena
i darrera quota d’urbanització del barri, unes obres
que es van iniciar el 2008 i
que els veïns van acordar
pagar en set terminis.
En un primer moment,
el cost de l’obra era de 20
milions d’euros, però al final
hi va haver una desviació
de 7 milions d’euros i el
cost total a pagar a Dragados, l’empresa constructora
que va incomplir terminis i
pressupost, és de 27 milions
d’euros. El consistori va
recepcionar les obres l’any
2011, tot i que el veïnat
va denunciar nombroses
deficiències.
El 2012, les més de mil
famílies afectades van haver d’abonar la quantitat
corresponent a la setena
quota, sabent que no seria l’última, un fet que va

El 2012, els veïns van sortir al carrer per protestar. / Arxiu

portar molta polèmica i
diverses concentracions i
manifestacions.
Ara, el govern actual
ha notificat als veïns que
hauran de pagar la vuitena
i definitiva quota. “No hi estem d’acord. Ens neguem a
pagar-ho, el cas ara mateix
està en mans del jutjat i ens

hem de reunir amb la Fiscalia, que ja ens ha dit que
vol parlar amb nosaltres”,
explica Joaquim Gracia,
secretari de l’Associació de
Veïns de Sant Muç.
Per aquest veí, la principal responsabilitat de tot
aquest conflicte és de l’anterior equip de govern, “que

Oficina d’atenció
L’Ajuntament es va reunir
amb les associacions de
veïns de la zona per explicar-los la situació i té
previst obrir una oficina
d’atenció física per tal que
els afectats puguin obtenir
informació o resoldre els
dubtes. També s’habilitarà
un espai al web municipal
amb accés confidencial per
als veïns que hagin de pagar
la quota. Amb aquesta liquidació, l’Ajuntament dóna
per finalitzat el cobrament
de les obres d’urbanització
realitzades a Sant Muç.

rEDACCIÓ

Estudiants, empreses patrocinadores, veïns de Sant
Muç i representants polítics es van reunir divendres
passat per celebrar la inauguració oficial del prototip
Ressò, un edifici sostenible
ubicat a Sant Muç.
Els estudiants de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès
(ETSAV) de la Universitat
Politècnica de Catalunya
(UPC), responsables de la
implementació de l’edifici,
van aprofitar l’acte per
agrair el suport rebut per
part del món acadèmic,
empresarial i institucional.
La trobada es va iniciar
amb una explicació del projecte, que pretén estimular
un canvi en l’àmbit arquitectònic i social, així com
cohesionar la urbanització.
“Ha de ser una plataforma
de la rehabilitació urbana
i energètica”, van afirmar
els alumnes, que continu-

en fent ús del prototip per
impulsar nous projectes
relacionats amb l’eficiència energètica domèstica.
A partir d’ara, són també
els veïns els qui han de
crear només dinàmiques
en aquest espai, obert a
la urbanització. De fet, a
l’estiu van poder participar
en una jornada per decidir
els usos de l’edifici.
La regidora de Serveis
Territorials, Maria Mas, va
ressaltar la singularitat de
l’edifici Ressò i va afirmar
que “és un equipament
pels veïns de Sant Muç,
però també un espai de
ciutat”. Per la seva banda, el director de l’ETSAV,
Víctor Seguí, va fer un
agraïment a “les empreses
i administracions que han
confiat en el potencial dels
estudiants”.
El projecte Ressò ha
comptat amb la participació de 77 estudiants, 7 professors, 52 patrocinadors i
el suport de l’Ajuntament
de Rubí.
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La residència Amanecer fa 14 anys
El centre compta amb una seixantena de residents, a més dels
usuaris del centre de dia, i dona feina a una quarantena de persones

“Tenim en compte la persona com a individu, atenent
les seves necessitats i peculiaritats, intentem que sigui
un centre de vida i que les
persones se sen�n digniﬁcades i a gust”.

Usuaris i treballadors, a punt de bufar les espelmes. / M.C.

M. CABRERA

La residència Amanecer
està d’aniversari, enguany
compleix 14 anys des que va
obrir les seves portes el 2003
i per celebrar-ho, la direcció
del centre va preparar una
festa aquest dimarts a la
tarda.
Usuaris, famílies, amics

i treballadors van compar�r
la celebració, primer de
tot, bufant un pas�s creat
especíﬁcament per l’ocasió.
Posteriorment, tots els assistents van poder gaudir de
l’actuació del grup CasalXou
del Casal de la Gent Gran de
Rubí. “És un grup de persones molt diver�des i agradables, que els agrada molt als

nostres usuaris”, va explicar
la directora del centre residencial, Lina Arranz.
La màxima responsable
de la residència Amanecer,
situada al carrer Sant Jaume,
va mostrar la seva sa�sfacció per poder celebrar els
14 anys i va ressaltar que
Amanecer és un centre amb
atenció individualitzada:

Portes obertes
A més de la festa d’aniversari,
que va ser dimarts a la tarda,
la residència ha organitzat
jornades de portes obertes
entre el 20 i el 24 de febrer,
amb la intenció que “tothom
pugui venir a veure com es
viu, que ens coneguin, no
cal que sigui per ingressar
ningú, volem que �nguin la
visió que és un centre molt
obert”, apunta Arranz.
Amanecer compta actualment amb 60 residents,
dels quals 40 són places
concertades amb la Generalitat i 20 són places privades.
A més, també disposa de
6 places de centre de dia
públiques. D’altra banda, a
la residència hi treballen 40
persones de diversos perﬁls
professionals.

El Casal de la Gent Gran
de Rubí celebrarà el
40è aniversari a La Sala
REDACCIÓ

Fa 40 anys que la gent gran
de Rubí va estrenar un espai
propi per tal de fer ac�vitats
al carrer Magallanes, batejat com a Casal de la Gent
Gran de Rubí. A mesura que
van anar passant els anys, el
centre va anar creixent, sobretot pel que fa a ac�vitats
i serveis que permeten a la
gent gran tenir una millor
qualitat de vida.
Per celebrar el seu 40è
aniversari, el Consell de
Govern del Casal de la Gent
Gran de Rubí i l’Associació

de Gent Gran de Rubí i el
seu entorn han preparat
una festa aquest dissabte
a La Sala. L’acte arrencarà
a partir de les 17 hores i
estarà obert a tothom que
hi vulgui assis�r.
Està previst que hi actuïn els grups de coral, de
gospel, de country, de sevillanes, de sardanes, de balls
de saló i el grup CasalXou.
Cap a les 18.15 hores hi
haurà els parlaments de les
autoritats i a continuació
actuarà l’orquestra Bona
Nota, que tancarà la festa
d’aniversari.

Una de les ac�vitats que es fan al Casal. / Arxiu
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La Generalitat reserva 20 milions
d’euros pel trasllat dels jutjats

ERC avança la no�cia i el govern els recorda que la reubicació
ja havia estat acordada fa mesos entre Jus�cia i l’Ajuntament
M. CABRERA

El dimarts al ma� un acord
de govern de la Generalitat
va servir per reservar 20
milions d’euros per tal de
traslladar i ampliar els jutjats
de Rubí en els propers vint
anys. Actualment, els jutjats
de Rubí estan dispersats en
tres ediﬁcis diferenciats, el
més gran dels quals és l’ubicat a la plaça Pere Esmendia,
i entre tots sumen 3.700m2.
Ara, la Direcció General de
Patrimoni haurà de licitar
l’arrendament d’un nou ediﬁci, que s’espera que �ngui
unes dimensions properes
als 5.000 m2.
La no�cia la va fer pública el portaveu d’Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC) a Rubí, Xavier Corbera, qui va afirmar que “és
una magníﬁca no�cia per la
ciutat, unaFebrer2017
aposta deﬁ
va
DR ni�
258x165
i decidida perquè els jutjats
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Els jutjats es traslladaran a un ediﬁci més ampli. / M.C.

es quedin a Rubí, fent un pas
endavant per la millora de
les instal·lacions”.
Corbera també va assenyalar que els contactes
“discrets” que havien fet
amb Jus�cia els darrers mesos havien
donat resultat
+ok.pdf
1
30/01/17
11:34
perquè ﬁnalment es produís

aquesta no�cia.
Les declaracions del portaveu d’Esquerra no van
caure gens bé al govern, que
a l’es�u ja va anunciar un
acord amb el Departament
de Justícia per tal que els
jutjats es quedessin a Rubí
i s’ampliessin. De fet, se-

gons el govern, tècnics del
departament i l’alcaldessa
van estar buscant emplaçaments a la ciutat. I tot i que
la licitació és un procés obert
a tothom, una de les ubicacions que es van posar sobre
la taula és l’an�ga fàbrica del
Vapor Nou.
La primera tinent d’alcalde, Maria Mas, es va
mostrar molt sorpresa per
les paraules del cap de l’oposició, Xavier Corbera: “No
entenem aquesta no�cia, en
comptes d’informar de coses
que ja se saben que es faran,
haurien d’informar de coses
que no se saben si es faran,
com la compra de l’Hospital
General de Catalunya”. A
més, la portaveu del govern
va ressaltar que la incidència
d’Esquerra en aquesta qües�ó ha estat nul·la: “Això que
han treballat discretament,
jo diria que no han fet res,
perquè això ja estava fet”.
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ICV vol un reconeixement
públic als rubinencs deportats
als camps de concentració
Inicia�va per Catalunya Verds
(ICV) presentarà en el proper
Ple de l’Ajuntament una moció que proposa retre un homenatge als 11 veïns i veïnes
de Rubí que van ser deportats a camps de concentració
nazis. La proposta contempla
la creació d’una Taula de la
Memòria Històrica amb la
par�cipació d’en�tats i associacions locals que, entre
altres qües�ons, assumiria la
planiﬁcació de l’homenatge
als deportats.
Una part d’aquest reconeixement públic que proposa ICV inclouria sumar-se al
projecte Stolpersteine, que
relaciona art i memòria. Es
tracta d’una iniciativa que
compta amb la par�cipació
de l’ar�sta alemany Gunter
Demnig, qui realitza llambordes commemoratives
en memòria de cadascuna
de les víc�mes del nazisme.
Més de 1.800 municipis europeus s’han sumat a la inicia�va i ja hi ha prop de 60.000
Stolpersteine a tota Europa.
Cada llamborda es col·loca al
paviment davant dels ediﬁcis
o llocs on les víc�mes van
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viure, amb informació sobre
aquella persona.
D’altra banda, ICV presentarà també una moció per
l’adhesió de Rubí a l’acord de
Ciutats i pobles contra la violència masclista. La proposta
insta al Parlament a convocar
amb urgència la Taula per
l’Acord social i polí�c per erradicar la violència masclista
i incorporar el lideratge dels
governs locals a través de
les en�tats municipalistes.
També demana que la Generalitat des�ni els recursos
necessaris per acomplir les
lleis contra la violència masclista i la igualtat efectiva
dels gèneres.
Finalment, ICV presentarà una tercera moció per
l’adhesió de l’Ajuntament
al Manifest del Pacte Nacional pel referèndum, que
demana als governs català i
espanyol superar els obstacles polí�cs i assolir un acord
que perme� la celebració a
Catalunya d’un referèndum
reconegut per la comunitat
internacional, el resultat del
qual sigui polí�cament vinculant i efec�u. / C.C.

El Parlament aprova un acord per re�rar
les línies d’alta tensió a Can Fatjó
ICV, sa�sfeta amb la no�cia, demana al govern local
mantenir la par�da del pressupost per aquesta actuació
C. CARRASCO

Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV) ha mostrat la
seva sa�sfacció perquè el Ple
del Parlament de Catalunya
hagi aprovat una esmena al
pressupost de la Generalitat
presentada per Catalunya Sí
Que es Pot (CSQP), coalició
en la qual s’integra ICV, a
través de la qual s’insta
al govern català a destinar els recursos econòmics
necessaris per poder tirar
endavant el trasllat o el soterrament de les línies d’alta
i mitja tensió que travessen
Can Fatjó. Una actuació que
es contempla en el conveni
signat entre l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i
l’Ajuntament. Un acord que
l’ICAEN va congelar durant
uns anys i l’any passat va
intentar rescindir, fet que va
obligar al consistori rubinenc
a presentar al·legacions.
Pe r R a m o n C a p o l at ,
portaveu d’ICV, l’acord del

Els regidors d’ICV Ramon Capolat i Annia García, a Can Fatjó. / C.C.

Parlament és una doble
bona no�cia, ja que obliga
la Generalitat a mantenir
el conveni i alhora a des�nar una partida per fer-lo
efec�u.

Davant aquest fet, els
ecosocialistes també han
demanat al govern local que
man�ngui la par�da pressupostària per poder complir
amb la seva part del conveni,

tal com s’ha fet des que es
va ﬁrmar el conveni.
Capolat ha explicat que,
a més, han proposat a la
Comissió d’Energia que es
convoquin tots els portaveus
parlamentaris a visitar la
ciutat perquè coneguin in
situ “com aquestes línies
elèctriques trinxen la ciutat”,
i també que u�litzin tots els
seus recursos necessaris
per fer complir l’esmena
aprovada.
Els ecosocialistes han
recordat que la re�rada, desviament o soterrament de
les línies d’alta i mitja tensió
que recorren el municipi és
una reivindicació de la ciutat
des de fa dècades. Una reclamació que es va concretar
l’any 2002 en l’anomenada
Declaració de Rubí, a la
qual s’hi van adherir una
setantena de municipis i que
reclamava la re�rada de les
línies d’alta i mitja tensió
de les zones urbanes en un
període de 10 anys.

PUBLICITAT
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L’AUP demana que el projecte Rubí Brilla
revisi els seus objec�us cada mig any
Suport a la
regidora de
Badalona que
ha rebut atacs
racistes

MARTA CABRERA

El projecte Rubí Brilla tornarà a estar al centre del debat
en el Ple de febrer després
que l’Alternativa d’Unitat
Popular (AUP) hagi explicat
que té la intenció de portar
una moció sobre aquesta
qües�ó.
La formació assembleària demana que el Rubí
Brilla es revisi cada 6 mesos
–concretament a l’abril i a
l’octubre de cada any–, per
replantejar, si cal, els objec�us i les accions plantejades
al Pla Director del Rubí Brilla
2016-2019. Una revisió que,
segons la moció, s’hauria de
fer entre totes les forces municipals. “El Pla Director només va tenir el suport de la
meitat del Ple i entenem que
algunes propostes es poden
modificar en funció de la
realitat tecnològica”, aﬁrma
la regidora de l’AUP, Mireia
Gascón, que considera que
“hi ha línies pressupostades
ﬁns al 2018, com les fotolineres, que potser amb una
altra tecnologia podran ser

Els regidors de l’Alterna�va d’Unitat Popular. / Arxiu

més eﬁcients”.
D’altra banda, la formació també demana que
el Rubí Brilla re� comptes
cada mig any explicant allò
que s’ha fet i allò que no s’ha
pogut executar. Així mateix,
l’AUP també reclama que
es faci pública tota la documentació relacionada amb

L’Alterna�va també
demana que es
re� comptes de la
feina feta

Les JERC Vallès Occidental
es cons�tueixen com a
nova federació a Rubí

el projecte.
Suport a la campanya ‘Connexió ara’
L’AUP també demana que
Rubí s’adhereixi a la campanya impulsada per l’Ajuntament de Castellbisbal ‘Connexió ara’, que demana al govern de l’estat que reprengui
i ﬁnalitzi les obres d’enllaç
entre l’A-2 i l’AP-7 de forma
immediata. “És una qües�ó
que afecta directament Rubí
i que és d’interès públic”, ha
explicat Gascón.

Esquerra vol millorar la
par�cipació ciutadana amb
l’eina ‘Decidim.Barcelona’
MARTA CABRERA

Membres de les JERC del Vallès Occidental, al CRAC. / Cedida

REDACCIÓ

Les Joventuts d’Esquerra
Republicana de Catalunya
(JERC) del Vallès Occidental
van celebrar el primer Congrés com a federació regional després d’acordar en el
darrer Congrés Nacional la
dissolució de la federació regional del Vallès. La trobada
va ser el 5 de febrer al Centre Rubinenc d’Alterna�ves
Culturals (CRAC), a Rubí.
El Congrés va escollir
com a primera portaveu de
la federació Glòria Llobet,
de Sabadell, que estarà
acompanyada per un equip
de vuit persones, entre les

quals hi ha el rubinenc Roger
Puig, que es farà càrrec de
l’àrea de Medi Ambient.
Entre els objec�us que
es marquen les JERC del
Vallès Occidental, hi ha el
de mobilitzar el jovent independen�sta de la comarca
de cara al referèndum sobre
la independència, i con�nuar la lluita polí�ca al carrer
i a les institucions, sense
oblidar l’associacionisme.
Per úl�m, el Congrés va
escollir els representants
de la comarca al Consell
Nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya. Entre
els escollits hi ha el rubinenc
Roger Barranco.

L’AUP demanarà al Ple
que es posicioni per donar suport a la regidora
de l’Ajuntament de Badalona Fà�ma Taleb, que ha
denunciat insults racistes
per part de veïns de Badalona. “És un cas clar de
xenofòbia i cal compromís
per defensar uns valors
totalment contraris al
racisme, recordem que
Rubí es va declarar ciutat
an�feixista”, ha explicat
el regidor de l’AUP Aitor
Sánchez.
L’Alterna�va té la intenció que es pugui aprovar un text com a declaració ins�tucional, igual que
va passar en el darrer Ple
amb Jordi Ballart, que va
rebre el suport del consistori després de patir
insults homòfobs.

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) presentarà
en el proper Ple una moció
per demanar que l’Ajuntament s’adhereixi a la plataforma ‘Decidim.Barcelona’,
impulsada conjuntament
per l’Ajuntament de Barcelona i Localret, i a la qual
ja s’han adherit municipis
com Terrassa, Sant Cugat o
Badalona. “És una eina per
gestionar processos participatius de debò i, tenint
en compte que Rubí forma
part del consorci Localret,
no sabem si l’Ajuntament no
s’ha adherit per mala ges�ó
o falta de voluntat”, ha aﬁrmat el regidor d’Esquerra
Joan Pun�.
Pel portaveu de la formació, Xavier Corbera, “Rubí
s’hi juga molt amb projectes
com l’ampliació de l’illa de
vianants o la reforma del
parc de Ca n’Oriol i, per tant,
cal fer un bon procés par�cipa�u”. Respecte al projecte
par�cipa�u Alcaldia als bar-

ris, Esquerra s’ha mostrat
molt crí�ca: “Està enfocat
a què l’alcaldessa es faci la
foto allà on va, clar que cal
anar al barri i escoltar, però
no per autopromocionarse”, va aﬁrmar Pun�.
A favor de la reforma
horària
A més de la moció per afegir-se a aquesta plataforma,
ERC també presentarà dues
mocions més. La primera per crear una taula per
començar a debatre sobre
la reforma horària, amb la
intenció que “Rubí s’avanci
a situacions futures i no
es�gui a la cua”, segons va
aﬁrmar Corbera.
La tercera moció demanarà a l’estat espanyol que
pagui les beques als estudiants catalans, els únics de
l’estat que encara no han
cobrat la prestació que els
correspon. Segons Esquerra,
a Rubí hi ha 600 alumnes
perjudicats, sense tenir en
compte els que no són universitaris.

Política

Més d’un centenar de persones viuen la
presentació de l’equip del PDeCAT de Rubí

L’acte va ser al Castell de Rubí. / L.L.

econòmic, cultural, social i
esportiu, mostrant-se crític
amb els 30 euros per habitant que l’Ajuntament inverteix en cultura.
La vicepresidenta del
PDeCAT, Neus Munté, va
tancar l’acte expressant que
“Rubí és una mostra excel·
lent de la vitalitat i la força
territorial del partit” i lloant
“l’honestedat, preparació,
dedicació i talent” del regidor
Víctor Puig.

una mà estesa als grups de
l’oposició presents, entre ells
alguns regidors i exregidors
d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) i d’Iniciativa
per Catalunya Verds (ICV).
Tot seguit, el president del
grup municipal de CDC, Víctor Puig, va defensar un canvi
en les formes i la gestió de
l’executiu local amb “un govern realment democràtic,
que escolti a la gent i a tots
els partits que formen part
de l’Ajuntament”. A més, va
expressar que “una ciutat
millor és possible” a través
de l’eficiència dels recursos

Setmana marcada pel judici
del 9-N
Munté també va fer referència al judici dels ex-dirigents
de la Generalitat jutjats per
la celebració del 9-N, Artur
Mas, Irene Rigau i Joana
Ortega, afirmant que “encara
som a temps de veure seny i
justícia per part del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya” en el que consideren
un judici “absolutament polític”. També es va mostrar
orgullosa per “les persones
fidels al mandat de la ciutadania, del parlament o del
municipi”.

Lara lópez

Un centenar de persones van
assistir el passat divendres
al vespre a la presentació
oficial del Partit Demòcrata
Europeu Català (PDeCAT) a la
nostra ciutat, en un acte celebrat al Castell durant el qual
van intervenir la consellera
de la Presidència de la Generalitat, Neus Munté, i l’equip
al complet del PDeCAT Rubí,
encapçalat pel president
Miquel Rubio i el portaveu
del grup municipal, Víctor
Puig. Rubio va definir el partit
“de centre, sense discussió
possible”, mentre que Puig
va basar el seu discurs a explicar els valors que inspiren
al Partit Demòcrata com a
alternativa a l’actual govern
del municipi: “exemplaritat,
qualitat i dinamisme”.
El primer president del
grup local de la renovada
Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC), Miquel
Rubio, va inaugurar l’acte
acompanyat a l’escenari per
tota executiva del partit. En
el seu discurs, Rubio va oferir
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i l’aprofitament del talent intern de l’administració, entre
altres propostes. En aquest
sentit, el portaveu va referirse al procés participatiu de
Rubí, iniciat pel govern socialista el passat dimarts amb
una sessió informativa, com
“una cortina de fum”.
Puig també va parlar sobre la voluntat de complir
amb la qualitat dels serveis
i espais públics davant el
que consideren “una manca
de visió global de la ciutat”.
Finalment, el regidor va defensar un increment del
pressupost en el dinamisme

C’s tornarà a presentar la moció
per impulsar una ordenança
reguladora a les elèctriques
Ciutadans (C’s) té previst
tornar a presentar en el Ple
de febrer una moció per
impulsar una ordenança
fiscal reguladora que afecti
les empreses que transporten l’energia elèctrica. En el
darrer Ple, el grup municipal va retirar el text després
que sorgissin diversos dubtes legals sobre si aquesta
ordenança ja existia.
Després de verificar
que una ordenança molt
similar va ser declarada
nul·la pels tribunals, C’s
afirma que l’ordenança
reguladora de la taxa per
aprofitament públic mu-

El grup municipal
va retirar la moció
perquè hi havia
dubtes legals
nicipal a les empreses que
transporten energia està
emparada en una nova
sentència del Tribunal Suprem del desembre.
La intenció d’aplicar
aquesta ordenança, segons

José Abadías és el portaveu de
C’s. / Arxiu

explica el portaveu de C’s,
José Abadías, és “reduir
l’impacte ambiental i urbanístic de les línies elèctriques i les instal·lacions
de gas”. Segons el regidor,
“hi ha una reacció social a
la ciutat per la proximitat
d’aquestes instal·lacions i
els dubtes sobre la possible
afectació a la salut de les
persones”. C’s creu que
a través d’aquesta ordenança es pot plantejar la
“viabilitat del soterrament
o el trasllat” de les línies
elèctriques. / DdR

Peatges

Peatges, el nostre greuge diari, encara
Per Adrià Alsina / ANC

L

a cara visible del model espanyol de
finançament de carreteres són les
estacions de peatge de les autopistes. La seva evolució no té equivalent
en cap altre país.
Al final dels anys 60 i principi dels 70, els
territoris competien per atraure autopistes
de peatge. La inversió privada era l’única
via per aconseguir unes infraestructures
per resoldre els problemes de congestió i
seguretat.
Davant la manca de recursos públics de
l’administració franquista, les d’empreses
privades van afrontar la inversió per a la
construcció de grans vies a canvi de poder
recuperar-la a través del pagament per ús.
Així, com recorda Antoni Almirall, arquitecte
tècnic i expert en infraestructures, “naixien
les primeres autopistes de peatge en zones
on hi havia un bon potencial de rendibilitat:
en els corredors del Mediterrani i de l’Ebre,
on el trànsit era alt i el nombre d’usuaris
assegurava un bon negoci per a les concessionàries”.
Això explica la ubicació de les primeres

autopistes de peatge, vistes en aquell
moment amb complaença en el territori.
No va ser fins entrats els anys 80 quan el
primer Govern del PSOE, contrari al peatge, va impulsar un programa d’inversions
en autopistes. Es va estendre la xarxa amb
recursos públics però no es van rescatar les
concessions ja existents. Aquest fet va establir el model mixt espanyol, una excepció
en el món on les xarxes són principalment
o de peatge o lliures.
No tan sols això, sinó que el model mixt es va
incrementar amb la concessió d’autopistes
de titularitat regional al final dels anys 80 i
principi dels 90 i amb concessions estatals
noves al final dels anys 90 i principi dels
2000. Les deficitàries autopistes radials
de Madrid que l’estat espanyol rescatarà
-amb un trànsit un 62% inferior a la mitjana
de les 28 autopistes i túnels de peatge de
l’Estat-, formen part d’aquest segon grup
de concessions.
Els posteriors governs espanyols van allargar
a ACESA les seves concessions d’autopistes
de peatge a Catalunya. Josep Borrell, quan
era ministre de Foment, va decidir convertir
en autopista de peatge l’actual C-32 de Mataró a Malgrat de Mar, a pesar que s’havia
projectat i contractat com a autopista lliure.

Peatge de Martorell
Un peatge que només havia de cobrir els
costos d’explotació però amb una concessió
encara més llarga que les anteriors, que solien rondar els 25 anys. El juny de 2016, Josep
Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat, va
anunciar al Parlament que la Generalitat no
renovarà les concessions de les autopistes
C-32 al Maresme i la C-33 al Vallès. Totes
dues acaben la concessió el 2021.

Durant les últimes dècades l’Estat ha
construït autovies gratuïtes per tot el
territori espanyol. Així, l’economista Josep
Pérez Franco assenyala que “el que havia
començat com una situació justa -Catalunya pagava, però tenia autopistes- s’ha
convertit en què Catalunya paga per tenir
exactament el mateix que els altres tenen
gratuïtament”.
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E

l fenomen de la multiculturalitat
és un dels reptes als quals s’enfronten les ciutats del segle XXI, que
tenen cada cop més habitants més
connectats al món, però alhora més aïllats
respecte al seu entorn pròxim, devorats pel
gegant d’internet.
En aquest context, són imprescindibles
eines de cohesió social, de convivència i de coneixement de l’altre. L’escola, principal element
de cohesió social, no pot ser l’únic motor per
aconseguir una bona convivència. En ciutats
com Rubí, on cada cop és més natural que
hi hagi persones de diferents races, orígens o
religions, cal actuar per afavorir els intercanvis
culturals, la coneixença de l’altre, la convivència
al carrer i la comprensió mútua.
A la nostra ciutat, l’acollida sempre ha estat
quelcom intrínsec als rubinencs. Des de les
primeres grans onades migratòries dels anys
60 fins a les darreres a principis d’aquest millenni, Rubí ha rebut amb els braços oberts les

Aparcament impossible
Cada vegada és més difícil aparcar a Rubí,
per no dir impossible. Si no tens més remei
que dur cotxe fins al centre, aparcar és una
odissea diària. A determinades hores del
dia no es troba aparcament ni a les zones
taronges, aquelles d’estacionament limitat a
una hora i mitja, ni a l’Escardívol ni a Rubí
Desenvolupament, ni a les zones blaves. I a
la zona d’aparcament gratuït, ja ni pensarho. Només uns dies quan per algun esdeveniment com Reis o la Festa dels burros
l’Ajuntament tanca un temps l’aparcament
de l’Escardívol i després el reobre, però en
dos o tres dies estem igual. Grans furgonetes
d’empreses, motos que aparquen en espais
per a cotxes i reserven el lloc a amics o familiars, vehicles aparcats setmanes i setmanes
en el mateix lloc... Alguna cosa haurà de fer
l’Ajuntament en el tema de l’aparcament

EDITORIAL

El repte d’acollir

persones que han decidit fer d’aquesta ciutat
del Vallès el seu lloc de residència.
Tot i això, els conflictes entre comunitats hi
són, fruit del desconeixement i la incomprensió, dels recels i la desconfiança i ignorar-ho és
perillós. A partir d’aquesta idea, l’Ajuntament
ha decidit impulsar un Pla d’acollida i convivència per tal de garantir una bona integració
dels nouvinguts i fomentar la interrelació amb
la població autòctona, aquella que fa més anys
que resideix a Rubí o que hi ha nascut.
A través de formació específica, tant de
llengua com de l’entorn cultural i social, amb
polítiques d’intercanvi cultural a través d’activitats al carrer i tallers, i reforçant aquells
col·lectius més vulnerables, les dones i els

Cartes de la ciutadania

perquè és un problema greu de la ciutat.
Toni Vidal

Educar en valors i més enllà de les aules
Dimarts de la setmana passada una senyora va caure al carrer Maximí Fornés. La
senyora no es va fer molt mal, semblava
inicialment, i amb l’ajut de dues o tres
persones que haviem vist com havia caigut,
es va aixecar del terra. Les persones més
properes a la senyora eren uns joves, ja no
tan petits, d’uns 16 o 17 anys, que ni tan sols
es van aturar, només se la van mirar. No puc
deixar de pensar que alguna cosa no estem
fent bé amb el nostre jovent, que molts han
perdut els valors importants d’una societat
com el respecte, la solidaritat, el civisme...
Més enllà de les aules, les famílies ens hem
d’implicar en l’educació i especialment en
educar amb valors. Potser és tan important

El Tuit de la setmana
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CasaNostraCasaVostra @volemacollir

18-F: fem la manifestació
més gran d’Europa per
exigir acollida i refugi
#VolemAcollir

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

infants, el consistori pretén fer un pas més cap
a la integració. Tot això, sense deixar de banda
moltes entitats, que fa anys que piquen pedra
per millorar la convivència al municipi.
L’Ajuntament ha de complir amb la seva
responsabilitat, posar eines i crear dinàmiques
per millorar les relacions interculturals, però
tots els ciutadans hem de prendre consciència
que la immigració és un repte per a tots i que
afrontar-ho únicament com un problema
només ens porta a una societat més empobrida
i a una pèrdua de valors com la tolerància, el
respecte mutu i la diversitat, absolutament
imprescindibles per viure en harmonia.
Rubí ha encaixat bé les onades migratòries
que ha rebut en els darrers anys, però el Pla

i també a Facebook

d’acollida pot significar una empenta definitiva
per la integració de les persones que ja hi són
i, sobretot, d’aquelles que vindran.
De fet, la nostra ciutat ja ha manifestat la
seva voluntat d’acollir persones refugiades i
aquesta eina pot ser un instrument molt útil
per integrar persones que arribin, forçades a
fugir de la seva terra. De moment, els refugiats
arriben a Espanya amb comptagotes, fruit
d’una política del govern espanyol irresponsable i vergonyosa.
Com a conseqüència d’aquest bloqueig,
la plataforma ‘Casa nostra, casa vostra’ ha
convocat una gran manifestació a Barcelona
aquest dissabte a la tarda per dir alt i clar que
els catalans volem acollir. Rubí també hi serà,
hi haurà representants polítics, també de les
entitats locals i ciutadans a títol individual.
Acollir és una responsabilitat, però oferir
un bon servei d’acollida és imprescindible
per construir una ciutat on tothom s’hi senti
a gust.

Fotodenúncia

Voreres impracticables
Aquesta és una imatge d’una vorera del
passeig de la Riera a la banda de Can
Fatjó. Sóc conscient que hi ha moltes
altres en la mateixa situació a altres punts
de la ciutat, perquè jo mateixa les he vist.
Són voreres impracticables per a vianants
‘normals’, ja no dic persones amb cotxets,
cadires de rodes o dificultats per caminar.
L’Ajuntament hauria de prendre’s aquesta
qüestió seriosament i invertir en arreglarles convenientment.
Maria Jesús González
tenir uns joves preparats i amb estudis com
que siguin persones íntegres amb uns valors

necessaris per conviure en societat.
Anna M. Sánchez
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Casa nostra, Casa vostra a Rubí
JOSEP M. PIJUAN
Rubí Solidari

Estem vivint des de fa unes setmanes una important campanya mediàtica sobre la situació
dels refugiats d’Orient Mitja,
Àsia i Àfrica, que es troben
en total precarietat a Grècia i
Turquia per poder fer el salt a
països de la Unió Europea. La
campanya, impulsada per Casa
nostra, Casa vostra, a la qual un
sector dels professionals i dels
mitjans de comunicació li ha
donat molt ressò, està sent molt
important per donar a conèixer
una problemàtica que fa molts
anys que s’està produint entorn
de les persones immigrades,
producte de la pobresa i l’espoliació dels seus països i per les
guerres que impulsen els estats
productors d’armament als països empobrits, sota el paraigua
de la llibertat, la democràcia i els
drets humans.
La campanya vol ser entre,
altres coses, una denúncia de la
incompetència del govern del
PP per ser incapaç després de
dos anys d’assumir el compromís d’acollir 17.680 persones. A
hores d’ara solament n’ha acollit
481. Considero que també és
molt important, i demostra que
en una societat com la nostra,
amb un gran pes de les posicions racistes envers persones
procedents d’altres indrets i
d’altres cultures, una campanya com aquesta, en què un
gran gruix de la nostra societat

mediàtica, artística, cultural, social i política s’impliqui és una
mostra que també en la nostra
societat existim persones que
ens podem fer càrrec dels greus
moments que pateixen les persones immigrades i refugiades,
com molts de nosaltres hem
viscut en les nostres famílies
més properes no fa tants anys.
Ara bé, cal que aquesta campanya Casa nostra, Casa vostra,
no tingui una data de caducitat
després de la manifestació del
dia 18 de febrer a Barcelona,
ja que el fenomen racista a la
nostra societat és força profund
i arrelat i més en el moment de
gran crisi econòmica i de valors
que pateix la societat actual.
També cal entendre que
la dignitat de les persones
immigrades i refugiades passa
perquè aquesta acollida sigui
amb tots els drets, deures i garanties, que facin possible una
veritable integració a la nostra
societat. Per això, s’ha de treballar perquè disposin de permís
de residència, permís de treball,
ajuts específics, serveis sanitaris,
serveis educatius, facilitat per
assumir la nacionalitat si així ho
volen, accés a la nostra llengua,
habitatge, etc, etc. En definitiva
drets i deures amb garanties per
un normal desenvolupament a
la societat que els vol acollir.
Això vol dir recursos econòmics i serveis, i aquests no
han d’anar en detriment del
conjunt de les persones que
gaudeixen del sistema actual de

benestar social. Tant l’estat com
la Generalitat de Catalunya i
els ajuntaments han de fer un
esforç per reforçar i consolidar
el feble i actualment retallat
servei de benestar social. No s’hi
val dir que no hi ha diners. Tots
sabem que els diners han sortit
per salvar bancs que donaven
sous astronòmics als seus incompetents gestors, o per cobrir
forats creats per la corrupció i la
deshonestedat.
Per últim, cal implementar
a Rubí un programa com el
de Casa nostra, Casa vostra,
demanant la implicació de
la institució municipal, dels
mitjans i professionals de la
comunicació públics i privats,
de les plataformes, moviments
i/o associacions veïnals, entitats
educatives, organitzacions sindicals, partits, esplais, etc. En
definitiva, associacions de tot
tipus que en la realitat pràctica
siguem capaços de fer arribar
un missatge de contingut antiracista contundent, fent evident
que tots som persones i que
com a tals hem de ser reconeguts, tractats i ajudats, i que el
fet d’haver nascut en un indret
o l’altre no té per què marcar les
nostres relacions.
Cal fer una crida ciutadana
a tots aquells que se sentin interessats a constituir aquesta Casa
nostra, Casa vostra de Rubí, a
parlar-ne, de forma immediata.
I algú hauria de recollir aquest
repte perquè ràpidament es
pugui fer efectiu.

Radiografía política de nuestro querido Rubí
JOSÉ ABADÍAS
Portaveu de C’s

Llevamos ya 20 meses de mandato en Rubí y en los Plenos en
el Ayuntamiento al principio
todo eran buenas palabras
y respeto, pero poco a poco,
como muchos romances, todo
acaba en trifulca. Aún así, lo
más penoso es la poca educación y poco respeto que tienen
algún que otro personaje que se
sienta en la sala de plenos, que
cuando no tienen argumentos
se dedican a difamar porque no
admiten ninguna discrepancia.
Nosotros no vamos a bajar al
barro y seguiremos demostrando nuestro trabajo argumentando con informes técnicos
de profesionales cualificados
y no con palabrería o demagogia barata. No les preocupa
lo más mínimo lo que ocurre
en la ciudad, su trabajo es salir
cada semana en los medios
para criticar todo, pero lo que
es trabajar, algunos bien poco.
Ciudadanos es el único partido
que semanalmente acude a las
Juntas de gobierno, parece que

no les interesa lo que se ‘cuece’
en ellas, ya que ese trabajo no
se ve. C’s es el único partido
que nunca ha faltado a ninguna comisión de trabajo, ya
que nuestro objetivo es buscar
soluciones a los problemas.
Los distintos partidos se
están dedicando a presentar
mociones que nada tienen que
ver con nuestra ciudad, como
por ejemplo la moción que
presentó CDC de rechazo a
la suspensión de la Consejería
de Asuntos exteriores, o como
la presentada por ICV contra
el acuerdo de Turquía y el Parlamento Europeo, o bien las
distintas mociones presentadas
por la AUP de dar apoyo a los
ayuntamientos investigados
por la Audiencia Nacional, y
como no, ERC con mociones
del presidente Companys.
Mientras tanto, nosotros
hemos presentado mociones
para reclamar la retirada de los
techos de uralita que contienen
amianto de cualquier edificio
de nuestra ciudad, para la
creación de huertos urbanos
municipales, para reclamar

la deuda que tiene la Generalitat con el Ayuntamiento
de Rubí donde AUP, CDC,
ERC e ICV votaron en contra;
también presentamos una moción para crear un transporte
público directo desde Rubí
al Hospital de Terrassa, en la
que AUP, CDC, ERC e ICV
no votaron a favor; en abril
presentamos una moción para
solicitar que se cumpla la ley
de financiación de guarderías
ERC, AUP y CDC no votaron a favor, y también hemos
presentado una moción para
solicitar a la Generalitat la
gratuidad de los libros de texto
donde los partidos nacionalistas han seguido con su tónica
de no votar a favor, y llegando
a afirmar que los libros ya eran
gratuitos, toda una locura.
Desde el grupo municipal
de C’s seguiremos trabajando
con propuestas para el beneficio de nuestra ciudad. Por ello,
desde C’s estamos negociando
los presupuestos de nuestra
ciudad, mientras otros se dedican a falsear datos y crear
confusión interesadamente.
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L’aposta estratègica per la indústria rubinenca:
un puntal del nostre model de ciutat
RAFAEL GÜETO
Regidor de Desenvolupament Econòmic

Rubí és indústria. Ho demostra el fet que tenim la segona
concentració industrial de
Catalunya amb 11 polígons
d’activitat econòmica situats
en un enclavament estratègic.
Entre 2015 i 2016, l’Ajuntament de Rubí ha invertit
quasi 6,7 milions i mig en
millorar els polígons industrials. L’asfalt, les voreres,
el desbrossament i la neteja
dels arbres, millorar les zones
verdes, la senyalització, els
col·lectors de la zona 2 i 3 i les
instal·lacions d’enllumenat
públic han rebut una injecció
econòmica important en els
darrers anys. Injecció que
s’ha hagut de conjugar amb la
resta de necessitats d’inversió
de la nostra ciutat.
Som conscients que part
de la feina que estem fent
amb les nostres empreses no
es veu. I creiem que així ha
de ser. L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local treballa per dos grans objectius:
facilitar l’activitat econòmica
i crear ocupació. Però per
arribar-hi cal crear espais
de confiança i coneixement

mutu entre l’administració
i el teixit empresarial. Som
col·laboradors necessaris que
compartim objectius i fites.
Avui les associacions empresarials, les patronals i, en general, els representants de les
empreses estan més a prop i
tenen més confiança que mai
en el seu Ajuntament.
Però encara estem lluny
del final del trajecte. Tenim
en marxa el Pla d’Inversions
als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) que, properament, haurà d’executar una
inversió d’un altre milió i mig
d’euros en millora de l’espai
públic. Aquest any veurà la
llum el projecte de definició
de criteris de qualitat del
PAE que ens permetrà certificar la qualitat dels polígons i
les naus de Rubí i projectar-la
cap a l’exterior. També durant
el 2017, estudiarem els diferents models de gestió dels
PAES per introduir elements
de millora i sostenibilitat, de
manera que la seva gestió
també contribueixi a generar
recursos per al seu manteniment.

Per sobre de tot, aquest
2017 serà l’any de la formació. Volem ser una ciutat
industrial, però volem una
indústria que doni feina de
qualitat als nostres veïns i
veïnes.
El desplegament de la
Formació Professional Dual
permetrà que les persones
que busquen feina obtinguin
coneixements a mida per
a ocupar les vacants que té
l’empresariat. Rubí Forma
serà un centre integral de
formació continuada que començarem a veure ben aviat.
Una eina que, n’estic segur,
en poc temps serà un referent
en matèria formativa per a
persones que busquen feina,
però també per persones
en actiu que volen ampliar
coneixements i per empreses
que volen formar les seves
plantilles.
Per nosaltres, millorar
i potenciar els PAE’s no és
una aposta perquè no hi ha
possibilitat de perdre. No és
només una anècdota, és una
línia estratègica d’aquest govern. No és una resposta més
a la crisi econòmica. És un
dels puntals del nostre model
de ciutat.
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El ﬁnançament alterna�u centra
la jornada tècnica del Rubí Brilla
Una setantena d’empreses par�cipen en la sessió a la Biblioteca
REDACCIÓ

El finançament alternatiu
a l’abast de les empreses
i les en�tats que es plantegen inver�r en sistemes
d’energia renovable per
autoconsum a les seves
instal·lacions van ser els
temes que van centrar la
12a jornada tècnica del
projecte Rubí Brilla, que va
tenir lloc dimarts a la Biblioteca coincidint amb el Dia
Mundial de l’Energia.
Durant la sessió, que va
comptar amb l’assistència
d’una setantena d’empreses, Sandra Font, cap de
Finançament Internacional
i Alterna�u a ACCIÓ, va parlar dels �pus d’instruments
ﬁnancers als quals es pot
recórrer per impulsar projectes d’eﬁciència energè�ca. El director d’operacions
d’Ecrowd!, Jordi Solé, va
oferir la xerrada ‘Finançament col·lec�u d’inversions
km 0’, mentre que el Director d’Inversions a CrowdCube Espanya, Oriol Cordón,
va referir-se al ﬁnançament

La Festa de
l’Energia es
farà divendres

Els ponents, amb el regidor Rafael Güeto, durant la jornada a la Biblioteca
Mestre Mar� Tauler. / Localpres

alterna�u de capital.
A més, es van presentar dos casos de projecte i
empresa ﬁnançats a través
d’aquestes plataformes:
l’hotel Mar de Fulles, que
va ﬁnançar col·lec�vament
la seva instal·lació d’autoconsum aïllat a través de
la plataforma ECrowd!; i
l’empresa SmallE Technologies, que va obtenir capital
a través de la plataforma
Crowdcube. Els assistents
van tancar la jornada amb
una sessió de networking.

El regidor de Desenvolupament Econòmic Local,
Rafael Güeto, va ressaltar
que “aquesta és una jornada tècnica molt especial,
primer perquè es fa durant
el Dia Mundial de l’Energia,
però sobretot perquè és la
primera jornada que fem
després de tenir aprovat el
Pla Director del Rubí Brilla,
un document que ens obre
més reptes i certifica el
compromís de l’Ajuntament
i la ciutat de Rubí amb el
canvi de model energè�c”.

La Festa de l’Energia,
oberta a tota la ciutadania, amb la qual Rubí se
suma a la commemoració
del Dia Mundial de l’Energia i que estava prevista
per dimarts passat a la
tarda, es va ajornar ﬁns
a aquest divendres per la
previsió de pluges.
La plaça del Doctor
Guardiet serà l’escenari
d’aquesta celebració ciutadana entre les 17 i les
20 hores. Els assistents
hi trobaran un taller divulga�u sobre les tarifes
elèctriques, punts d’informació sobre l’eﬁciència energè�ca i energies
renovables i podran descobrir diferents models
de vehicles elèctrics.
A més, la mul�nacional Tesla presentarà el
seu nou model de cotxe
elèctric. / DdR

Tengo prisa,
¿Me puedo Trobada entre el Comitè Execu�u
de
la
Cambra
de
Terrassa
i
el
govern
divorciar ante
notario?
REDACCIÓ

Un divorcio, aunque sea de
mutuo acuerdo, suele tardar
varios meses en formalizarse
cuando se hace judicialmente. El procedimiento de
divorcio notarial previsto en
la Ley 15/2015 se caracteriza
por ser ágil y rápido; tan fácil
como pedir a un abogado
que nos redacte el Convenio
regulador y acudir a la notaría para elevar a público el
Convenio. Sin embargo, no
sirve para todos los casos.
Para que pueda realizarse
el divorcio ante notario,
además de que los cónyuges
estén asistidos por letrado en
ejercicio, es imprescindible
que no existan hijos menores
o mayores con la capacidad
modificada judicialmente
que dependan de sus progenitores.

Es decir, sólo sirve para
divorcios de mutuo acuerdo
sin hijos a cargo de los progenitores.
Además, hay que tener en
cuenta que los costes del
divorcio notarial, en especial
si queremos dividir la vivienda común, pueden ser, por
razones de índole ﬁscal, más
elevados que los del divorcio
judicial.
Ahora bien, es una opción que puede ser muy útil
para personas que tengan
prisa por obtener el divorcio o no tengan bienes que
dividir. Siempre, eso sí, que
sea de mutuo acuerdo y no
haya hijos.
Edurne Zunzunegui
Abogada
Sant Cugat del Vallès

La seu de la Cambra de Terrassa va acollir dilluns una
trobada entre l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, la regidora de Serveis Territorials,
Maria Mas, i el regidor de
Desenvolupament Econòmic Local, Rafael Güeto, i
representants del Comitè
Executiu i del Consell de
la Delegació de la Cambra
de Comerç i Indústria de
Terrassa, entre els quals hi
havia el president de l’ens,
Marià Galí.
La reunió va servir per
fer un seguiment de l’ac�vitat en matèria econòmica
i empresarial que les dues
ins�tucions han fet a Rubí
durant els darrers mesos, i
també les accions previstes
orientades a millorar la
projecció econòmica del
municipi.
L’alcaldessa de Rubí va
destacar que la prioritat

La trobada entre els representants polí�cs i econòmics va tenir lloc a la Cambra de Terrassa. / Cedida

del govern és “centrar-se a
generar oportunitats pels
rubinencs, sobretot aquells
que es troben en situació
d’atur” a través dels serveis
d’ocupació i formació.
Un dels instruments
per tal de facilitar l’ac�vitat
econòmica és el Pla Director
de Polígons, enfocat a la millora de les condicions dels
polígons de Rubí. Mar�nez
ha aproﬁtat la trobada amb

representants del món empresarial per refermar el seu
compromís per impulsar el
Pla d’Ordenació Urbanís�ca Municipal (POUM). Els
representants locals també
van traslladar als membres
de la Cambra que amb l’ampliació de l’illa de vianants,
el centre de la ciutat comptarà amb un espai comercial
de més qualitat.
Per la seva banda, la

Cambra ha traslladat als
responsables de l’Ajuntament que es constata una
evolució positiva de l’activitat industrial a tota la
demarcació i en particular a l’activitat industrial
a Rubí. Aquest indicador,
segons els membres de la
Cambra, es tradueix en una
progressiva recuperació de
les dades d’ocupació de
contractació.
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Cómo pintar un mueble de madera
Cada vez es más habitual
que en lugar de comprar
muebles nuevos, se les dé
un nuevo uso a los que ya
se tiene, pintándolos y decorándolos. Así, se le podrá
dar un estilo completamente
diferente a una estancia, o
se podrá renovar el aspecto
general del hogar. Por ello, a
continuación os mostramos
los pasos más importantes a
seguir para pintar un mueble
de madera.
Paso a paso sobre cómo
pintar mueble de madera
Lo primero que se deberá
hacer es lijar bien toda la
superﬁcie. Este paso es muy
importante, ya que de esta
manera logramos eliminar
los restos de barniz o pintura
que puede tener el mueble.
En el caso de tener un mueble que no tiene barniz ni
pintura, se podría prescindir
de este paso. Así y todo,
siempre se logrará un acabado mejor si se lija un poco la
superﬁcie.
A la hora de lijar, es
importante hacerlo en la
misma dirección que la veta
de la madera. Además, si se
mantiene la misma dirección
de lijado por todo el mueble,
evitaremos que aparezcan
marcas en la madera.
Después de limpiar bien

la superﬁcie de polvo con
un trapo humedecido, hay
que dejar secar bien. Es
ahora el turno de la capa de
imprimación o selladora.
Esta capa previa que se le
aplica al mueble es la base
para un buen agarre del
nuevo color.
En este caso, una capa
de selladora será más que
suﬁciente. Además, no es necesario que la imprimación
quede de manera uniforme
por toda la superﬁcie. Hay

que tener en cuenta que
su función será mejorar el
agarre de la pintura posterior. Hay que dejar secar
siguiendo las instrucciones
del fabricante. También se
puede lijar suavemente una
vez se haya secado.
Hoy en día, también
existen algunas pinturas
que ya tienen incorporada
la base de selladora o imprimación. En estos casos, no
será necesario este segundo
paso, pero deberemos asegu-

rarnos que sea una pintura de
calidad para no tener futuros
problemas.
Una vez se haya secado
bien la imprimación, y si
hemos lijado suavemente,
será el momento de aplicar
el nuevo color al mueble.
Por lo general, para lograr un
buen trabajo, se recomienda
aplicar dos manos de esmalte
o pintura. Es importante
dejar secar entre ambas manos de pintura para que la
pintura se agarre mejor a la

superﬁcie.
A la hora de pintar, lo
más recomendado es pintar
capas ﬁnas de pintura para
que el acabado sea más
profesional. Habrá que dar
más manos, pero evitaremos
problemas que pueden surgir
si la capa de pintura de cada
mano es demasiado gruesa.
Para pintar, se pueden
utilizar tanto los rodillos de
espuma como las brochas.
En los casos en los cuales
la superficie tenga algún

relieve o dibujo, lo mejor
es utilizar la brocha. En las
zonas más lisas, se puede
utilizar un rodillo pequeño
de espuma. En este segundo
caso, se recomienda pintar
de manera lenta y suave y sin
presionar mucho, para evitar
que salgas burbujas.
Si observamos que hay
alguna capa de pintura que
por demasiada cantidad o
por goteo ha quedado un
tanto mal, se puede lijar
suavemente antes de dar
la siguiente capa. En este
caso, la pintura deberá estar
seca del todo para no tener
problemas al lijar. Es muy
importante dejar secar el
mueble al menos 24 horas
una vez hayamos acabado
de pintar.
Una vez tengamos el
mueble ﬁnalizado, se le puede aplicar una capa de barniz
incoloro brillante o mate
para que así la superficie
quede totalmente protegida.
A la hora de pintar el
mueble, las posibilidades
son inﬁnitas ya que existen
pinturas de todo tipo. Incluso
se pueden utilizar pinturas
con efecto pizarra con las
que se podrá escribir sobre
el mueble.
Text extret de:
www.hogarmania.com
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Siete recomendaciones al afrontar
un alquiler con opción de compra
Ante la diﬁcultad de vender o alquilar una vivienda teniendo en cuenta las
circunstancias económicas
por las cuales atravesamos,
parece haberse puesto de
moda el alquiler con opción
de compra. Te ofrecemos
cuestiones a tener en cuenta desde el punto de vista
de propietario/arrendador
como comprador/inquilino:
1. Se trata de un contrato
mixto, compuesto de arrendamiento y opción, carente

mente deﬁnido si los pagos
en concepto de alquiler se
descontarán del precio de
compra total o parcialmente, en caso de ejercerse la
opción. El dinero aportado
vía alquiler y que después
se descuente del precio ﬁnal
no está regulado y deberá
ser pactado por las partes.
Es decir, no hay nada que
regule si deberá descontarse
el 100% de lo aportado, el
50%, el 25% u otra cantidad.

de una regulación propia y
especíﬁca.
2. Es más que aconsejable,
por este motivo, acudir a
un abogado tanto a la hora
de redactar el contrato de
arrendador/oferente, como
de ﬁrmarlo cone el inquilino/optante.
3. Especial hincapié merece
la entrega de dinero anticipada, que normalmente
será el precio de la opción,
aunque el que lo entrega

piense que se trata de una
ﬁanza o depósito, es decir
que se perderá si no se ejerce
esa opción comprando la vivienda. Por lo tanto, es muy
recomendable no entregar
cantidad alguna si no existe
la seguridad de que se va a
poder ejercer la opción. Es
decir que se tiene o se va a

tener en el futuro próximo la
ﬁnanciación necesaria para
acometer la compra.
4. En el documento debe
constar con toda exactitud
el precio de venta de la
vivienda y el plazo durante
el cual puede ejercitarse de
la opción.

5. El inquilino/optante debe
asegurarse de que el piso
está libre de cargas. De no
ser así, tendrá diﬁcultades
para ejercer la opción, ya
que normalmente su opción
constará exclusivamente en
un documento privado.
6. Debe quedar perfecta-

7. Si el inquilino/optante
vive en la vivienda tendrá
derecho a permanecer en
ella cinco años, con independencia del plazo de la
opción, puesto que dicho
alquiler se regula por la ley
de arrendamientos urbanos.

Artículo escrito por
Pedro Hernández,
abogado

ESPECIAL LLAR
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Llar, dolça llar

17

18

SALUT I BELLESA

Divendres, 17 de febrer de 2017

GUÀRDIES NOCTURNES

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

FEBRER 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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/ Safir, 28

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

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

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

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

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

BARADAD

Av. Barcelona, 55

Prop Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant Floristeria Martinez

93 699 03 88

BLANCA

Ntra Sra de Lourdes, 73

Zona Can Oriol

93 699 55 08

CALSINA

Ntra Sra de Lourdes, 35

Zona Can Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderon de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca nova

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino Espanyol

93 699 13 43

FARELL

Sant Jordi, 25

Zona Serreta

93 699 02 91

GARCIA

Segovia, 1

Zona Alta Can Oriol

93 697 49 42

GIBERT

Torres Oriol, 4

Zona Col legi Maristas

93 699 68 99

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona Serreta

93 697 36 40

KRONOS

Passatge Cronos, 9-11

Zona Rubí 2000

93 586 06 26

ORIOL

Safir, 28

Zona Can Fatjó

93 699 43 98

PARRILLA

Xercavins, 2

Zona Església 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

Victor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

Claus per a una
autoestima en forma
L‘autoestima és una
part de la nostra persona de la qual hem
de tenir cura de manera imprescindible
per gaudir de bona
salut psicològica. És
un terme del qual ja
es parla al carrer amb
tota normalitat i s’incorpora a les converses amb naturalitat.
Però entenem el que signiﬁca
realment? I per tant, sabem si
ens estem ocupant d’ella i no
d’alguna altra cosa?
L’autoestima és una capacitat d’amor cap a un mateix
que no té a veure amb la
valoració. Sobretot amb la
valoració externa o amb
l’acceptació dels altres, les
seves opinions respecte de
nosaltres, si ens veuen millors
o pitjors. Però tampoc amb
el valor que ens atribuïm
segons les coses que fem o
no fem, és una acceptació
incondicional que requereix
estimar-se simplement per
ser un mateix, un ésser únic.
Difícil? Per la manera en què
ens eduquen sí, però no és
impossible d’assolir amb una
bona feina personal.
Com saps si t’estàs cuidant? Aquests son alguns
punts que et poden ajudar a
veure com ho portes:
- Si no et sents tu mateix. Pot ser una sensació de
manca de conﬁança, t’esforces per ser d’una manera
concreta però no funciona.
Potser sents que no ets realment autèntic o que la gent
realment no et coneix.
- Si no reconeixes les teves fites i et valores amb
massa duresa. Tots fem coses

bé, és impossible continuar
motivat i positiu a la vida si
només observem els nostres
defectes. Això ens porta al
següent punt.
- Et castigues en excés i
no et dones capricis conscientment perquè creus que
no has ‘fet res per merèixerho’. Això reforça la roda de
la desmotivació i la infravaloració.
- No cuides el teu cos, la
teva salut i el teu benestar.
Sense ser esclau de la imatge, una persona deixada
en excés, que emmalalteix
fàcilment i té problemes físics

demostra poca cura i estima cap a si mateixa. El
nostre cos pot donar experiències meravelloses
si el sabem tractar.
- Si no t’obres a persones i experiències noves perquè creus que
no pots aportar res o
tems no estar a l’alçada,
quedar en ridícul, ser
inadequat/da. Podem
no quadrar en un ambient,
però no vol dir que sigui per
un defecte nostre.
Aquestes són algunes
pistes per revisar. I si intueixes que hi ha alguna cosa
que no funciona en la teva
autoestima, no dubtis a fer
una consulta per veure en
què et podem ajudar.
Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga coŀlegiada
16.572
KANTOR. Espai d’Atenció Psicològica
Tel. 93 588 1343
644 00 870
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El Telèfon d’Emergències 112 de
Catalunya CAT112 va atendre l’any
2016 més de 2,5 milions de trucades

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència
112 Catalunya CAT112, depenent del Departament
d’Interior, va atendre l’any
passat 2.556.405 trucades,
mentre que l’any 2015 van
ser 2.602.934 trucades.
De les 2.556.405 trucades rebudes l’any 2016,
1.465.585 van ser trucades operatives, que vol dir
que van ser generades per
una emergència i van activar algun tipus de recurs
operatiu. Aquesta xifra
significa un lleuger augment del 6,6% respecte
l’any anterior (l’any 2015,
les trucades operatives
van ser 1.368.208).
Del total de trucades
operatives, els mesos que
es van atendre més trucades van ser els d’estiu.
Concretament, el mes en
què es va atendre un major
nombre de trucades va ser
juliol (150.472 trucades),
seguit de l’agost (141.709)
i el juny (134.297).
Quant a dies concrets
en què el telèfon d’emergències CAT112 va atendre

més trucades l’any passat
van ser, per una banda la
revetlla de Sant Joan, i de
l’altra el dia 5 d’agost en
què hi va haver un important incendi forestal a La
Pobla de Montornès. Per
la revetlla es van rebre
10.256 trucades i per l’incendi 9.395.
Pel que fa a la tipologia
de les trucades operatives
rebudes al 112, el 34,01%
d’aquestes van ser per motius de seguretat –derivades a Mossos d’Esquadra
i Policies Locals– (498.381
el 2016 davant les 474.575
el 2015); per assistència
sanitària –derivades al
SEM– un 30,67% (449.464
l’any passat i 411.661
el 2015). Les trucades
per trànsit van suposar
el 15,28% (224.000 el
2016 per 203.008 el 2015)
mentre que les trucades
derivades a Bombers per
incendis van ser el 5,66%
(83.017 trucades el 2016
i 76.402 trucades operatives el 2015).
L’11 de febrer és el
Dia Europeu del Telèfon

d’Emergències 112, telèfon comú a tots els països
de la Unió Europea. Es va
fixar aquest dia perquè
la ciutadania conegui el
telèfon únic per demanar
ajut en cas de qualsevol
emergència, especialment
els nens petits, que han de
recordar que 1-1-2 és el
telèfon que salva vides.
És gratuït, funciona
tots els dies de l’any, a
Catalunya atén les trucades en 50 idiomes i es pot
trucar des de qualsevol
telèfon fix o mòbil, encara que no es disposi de
saldo, això sí, sempre que
hi hagi cobertura d’algun
operador.
Generalitat
de Catalunya
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¿Qué es el microblading?

El microblading es la última
técnica dentro de la industria
del maquillaje permanente
en el diseño de cejas pelo a
pelo y de aspecto más natural. Es perfecto para todas
aquellas mujeres que quieran reconstruir totalmente, deﬁnir, cubrir pequeñas
calvas o rellenar unas cejas
mal depiladas, también si
solo quieren añadir un ligero
arco.
El proceso tarda una
hora aproximadamente en
realizarse porque se hace a
mano alzada, sin plantillas,
simulando los pelitos, y con
medidas de acuerdo al rostro
y gusto de la cliente.
Después de tomar medidas, se hace el diseño de la
nueva ceja y se muestra a la
clienta para su conformidad
y poder empezar el trabajo.
Bien realizado puede hacer
visualmente los ojos más
grandes y expresivos.
Los pigmentos inorgánicos con base mineral son
hipoalergénicos se realizan
con una suave presión y
apenas se distingue del pelo
real. Esta técnica es más

superﬁcial que la micropigmentación y crea un aspecto
más natural.
Con el paso de los años,
puedes darte cuenta que tus
cejas han cambiado, menos
pobladas, pelos blancos,
y con ello su simetría. Por
otro lado muchas son las
mujeres que quieren disfrutar de unas cejas perfectas
y con un diseño adecuado
a su rostro. Para ello está el
microblading.
Muchas veces se llega

a confundir el microblading con la micropigmentación, pero son diferentes.
La principal diferencia entre
la micropigmentación y el
microblading es que el segundo es un tratamiento que
consiste en el trazado de la
ceja siguiendo la técnica del
pelo a pelo, de ahí su naturalidad, los pigmentos son
introducidos en la epidermis
a un nivel superficial, por
el contrario en la micropigmentación el pigmento se
introduce entre las capas de
la epidermis y la dermis.
Si quieres mejorar el aspecto de tus cejas o transformar el diseño de unas cejas
compactas, ¡el microblading
es para ti!
Centre d’estètica Bella
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LLOGUER I VENDA
ALQUILO hab. 610.46.73.63

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

OFERTES I DEMANDES
SE OFRECE marroquina para
limpieza y canguro. 632.740.611
SRA. SE OFRECE para limpieza
lunes y jueves 602.338.625
SRA. RESPONSABLE busca
trabajo. 645.191.214

MASCOTES

Divendres, 17 de febrer de 2017

El bien menos preciado
Así fue como Sira ha vivido
su abandono, como si de
un objeto se tratara, pues
Sira fue abandonada en el
que fue su hogar y por la
que hasta la fecha fuese su
única familia.
Probablemente, para
su familia no era ese bien
preciado, ni tan solo un ser
vivo, ya que al trasladarse
de casa no repararon en
llevársela. La dejaron sola
y sin probabilidad alguna
de sobrevivir. Los gatos
domésticos no saben buscarse la vida y dejarlos a su
suerte es exponerlos a que
su instinto de supervivencia no les lleve más que a
estar expuestos a peligros
y riesgos que acelerarán el
ﬁnal de sus días.
Sira, además, se encontraba en estado de gestación, por lo que no hay
acto más cruel que dejar al
desamparo la suya propia
y las vidas que estaban por
llegar. Pero por suerte, hay
gente con corazón y que
tiende una mano a estos
seres tan desvalidos, es a
lo que nosotros llamamos

Les mascotes

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

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat

encontrado un hogar, pero
ahí sigue Sira, esperando
un alma caritativa capaz
de brindarle un futuro de
verdad, donde la ﬁdelidad
y lealtad sean las mejores
compañeras de viaje.
Sira es una gata joven,
que apenas ronda los dos
años, por lo que tiene mucho por dar y por supuesto
recibir.
Si quieres conocer a
Sira, puedes contactar con
nosotros de lunes a viernes
de 18 a 20 horas al teléfono 639 679 777 o bien
a través de email, web o
Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi

seres humanos. Un vecino
se apiadó de ella, dándole
cobijo y esperando la llegada de sus ocho retoños, la
cuidó y atendió, hasta que

llegara a nosotros.
No podemos negar que
sus pequeños han nacido
con un pan bajo el brazo,
porque todos ellos ya han
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Febrer

9h a 14h a la pl. Nova del Mercat. Org.: Associació Numismàtica de Rubí.

A les 12h al Castell (c. Castell, 35). Per infants
de 2 a 12 anys.

································································
DIVENDRES - 17 de febrer

-Fem un petit àlbum de fotos amb ‘scrapbooking’
Activitat familiar a càrrec de Mónica Salgado.
A les 11h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

-‘Alteración de las clases’
Teatre a càrrec del grup Almocafre de Montalbán. A les 19h al Casal Popular (c. Pere
Esmendia). Espectacle de pagament.

-40è aniversari del Casal de la Gent Gran
A càrrec de grups artístics del Casal i el
conjunt Bona Nota. A les 17h a La Sala (c.
Cervantes, 126). Org.: Casal de la Gent Gran
de Rubí.

································································
DIMARTS - 21 de febrer

-Masterclass de metodologia Gary Chaﬀee
A càrrec d’Enrique Heredia. A les 17h al CRAC
(c. Sant Joan, 1). Inscripció prèvia.

-NarrArt
‘Les disfresses del senyor Prudenci’. A les 18h
a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per infants de 8
a 12 anys. Inscripció prèvia.

-Explica’ns el teu rotllo
A càrrec d’Àngel Mono. A les 20.30h a l’Antiga Estació (c. Historiador Serra, s/n). Org.:
El Gra.

································································
DIMECRES - 22 de febrer

Exposicions

-Footprints: El paso de la sombra
Exposició d’Ariadna Sotelo. A les 18h a l’Espai
Jove Torre Bassas (c. Sabadell, 18).
-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18.30h a la
Biblioteca (c. Aribau, 5).
-‘¡A un dólar! ¡A un dólar!’
Projecció del documental i conferència amb
la directora del llargmetratge, María Aguilera.
A les 19h a l’Espai sociocultural de la CGT (pl.
Anselm Clave, 4-6). Org.: CGT Rubí.
-100 anys de les Escoles Ribas. Joan Bosc i
Martí Tauler (1916-2016)
Conferència a càrrec de Pere Bel. A les 19h al
Museu Vallhonrat (c. Sant Pere, 77-79).
-Observacions astronòmiques nocturnes
A càrrec d’Associació d’Amics de l’Astronomia
TRI-A. A les 21.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
································································
DISSABTE - 18 de febrer

-Concert de blues
A càrrec de Keith Dunn Trio. A les 20h a l’Espai
sociocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé,
4-6).Org.: Societat del Blues de Rubí.
-‘Alteración de las clases’
Teatre a càrrec del grup Almocafre de Montalbán. A les 20.30h al Casal Popular (c. Pere
Esmendia). Espectacle de pagament.
································································
DIUMENGE - 19 de febrer
-Sortida a Premià de Mar
Dins del cicle Conèixer Catalunya. A les 9h a
l’Escardívol. Org.: GCMR-CER.

-Taller d’escriptura creativa
A càrrec de Gràcia Pérez. A les 11h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Dimecres Manetes
Reparació de petits aparells elèctrics i electrònics. A les 18h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
································································
DIJOUS - 23 de febrer

-‘Streetphoto’ pels carrers de la ciutat
A càrrec de Carles Mercader. A les 10h a
l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Preu: 8€.

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

-Taller de gospel
Obert a majors de 30 anys. A partir de les
16.45h al Casal de la Gent Gran de Rubí
(c. Magallanes, 80). Org.: Casal de la Gent
Gran.

-Mercat Numismàtic
Compra, venda i intercanvi de moneda. De

-Diumenges al Museu
‘Hansel i Gretel’ a càrrec de Titelles Vergés.

-Taller de la Sardina de Carnaval
‘Fes la Sardina de Carnaval!’. A les 17h a la

AGENDA
Biblioteca (c. Aribau, 5).

-ViCatalà. Passat i present de futur
Exposició sobre la vinya i el vi a Catalunya.
Inauguració el 17 de febrer a les 18.30h. Fins
al 23 d’abril al Celler (c. Pintor Coello, s/n). Divendres de 18h a 21h, dissabtes de 12h a 14h
i de 18h a 21h i diumenges d’11h a 14h.
-Neandertals a Catalunya
Exposició sobre els neandertals. Fins al 2
d’abril al Castell de Rubí (c. Castell, 35). De
dimarts a dimecres de 16h a 20h, de dijous
a dissabte d’11h a 14h i de 16h a 20h, i diumenges d’11h a 14h.
-Per amor a l’art
A càrrec de l’Associació Dones Creatives del
Vallès. Fins a l’11 de març a l’Antiga Estació
(c. Historiador Serra, s/n). De dilluns a divendres de 10h a 13.30h i de 16.45h a 20.15h, i
dissabtes de 10h a 13.30h.

CULTURA
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FESTES POPULARS

El ball de Carnaval es trasllada de
Can Rosés a la plaça Salvador Allende
d’atracaments, alguns amb
violència.

CRISTINA CARRASCO

El ball de Carnaval, que �ndrà
lloc el dissabte 25 de febrer,
s’organitzarà enguany en un
envelat situat a la plaça Salvador Allende, després que
l’any passat es realitzés al pavelló de Can Rosés. Així ho ha
avançat l’alcaldessa, Ana M.
Mar�nez, qui, acompanyada
pel regidor de Cultura, Moisés Rodríguez, ha presentat
la vintena d’activitats que
formen part del Carnestoltes
2017 a la ciutat.
Segons Mar�nez, el ball,
que és gratuït, s’adreçarà a
un públic de totes les edats.
Així, a par�r de les 23 hores,
actuaran Els Bocamolls, un
grup de versions per a públic
divers, mentre que a par�r de
la 1.30 hores, serà el torn de
DJ Rouge Soler, qui punxarà
per als més joves. La primera
edil ha recordat que la plaça
Salvador Allende ja havia
acollit històricament els balls
de Carnaval i que es tracta

Ana M. Mar�nez i Moisés Rodríguez han presentat les ac�vitats de
Carnaval. / C.C.

d’un espai cèntric, ben comunicat i fàcil de controlar.
Per la seva banda, Moisés
Rodríguez, ha assenyalat que
amb el canvi d’ubicació “es
recupera un espai que ja és
marcadament jove a la Festa
Major”.
Cal recordar que anys

enrere el ball s’havia ubicat
a la pista Francesc Calvo ﬁns
que l’any passat es va apostar
per fer-lo a Can Rosés i es va
oferir servei de bus. Malgrat
que la festa va reunir més de
2.000 persones i va ser un
èxit, als voltants del pavelló
es van produir una desena

Una vintena de propostes
Les ac�vitats arrencaran el 23
de febrer, Dijous Gras, amb
el taller ‘Fes la sardina de
Carnaval!’, que �ndrà lloc a la
Biblioteca a les 17 hores, i la
inauguració de l’exposició i el
lliurament de premis del 30è
Concurs de màscares de l’Escola d’Art i Disseny (edRa) a
les 19.30 hores. El divendres
a les 18 hores, l’Espai Jove
Torre Bassas acollirà l’ac�vitat ‘Nois i noies a la inversa’,
en què els joves podran divertir-se disfressant-se del
gènere contrari.
El gran dia del Carnestoltes, però, serà el dissabte,
amb la gran rua que començarà a les 18.30 hores.
Les comparses interessades
a par�cipar i optar als tres
premis que atorga l’Ajuntament són a temps d’apuntars’hi ﬁns a aquest divendres.
Seguint el model de l’any

passat, la rua ﬁnalitzarà a la
plaça Doctor Guardiet amb
una guerra de confe� i una
xocolatada que comptarà
amb l’animació del grup de
versions de Rubí Malakatones en Almívar, a les 20
hores.
Pel que fa a diumenge,
arrencarà amb la tradicional
Ma�nal infan�l, que inclourà
ac�vitats diverses a la plaça
del Doctor Guardiet i la plaça
Catalunya a par�r de les 11
hores. A les 12 hores, �ndrà
lloc la rua infan�l, amb animació a càrrec de diversos
grups. Diumenge també es
podrà gaudir del musical Dolly, una dona exasperant a les
18.30 hores a La Sala.
El Carnaval finalitzarà
el dimecres 1 de març amb
l’enterrament de la Sardina a l’Escardívol. “Esperem
que tothom pugui gaudir
d’aquestes activitats”, ha
apuntat l’alcaldessa, qui ha
destacat el caràcter mul�tudinari de la festa.
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El Mercat se
suma al Carnaval
amb un fes�val
de truites infan�l
Com és tradicional, els
paradistes del Mercat
se sumaran a la festa de
Carnaval i oferiran als
seus clients i a la ciutadania diverses ac�vitats.
Entre aquestes, Dijous
Gras, que serà el 23 de
febrer, acollirà un Fes�val
de truites. L’ac�vitat està
dirigida a infants entre
8 i 14 anys als quals els
hi agradi cuinar i por�n
aquell dia de 17 a 19 hores al Mercat una truita
que hagin elaborat. Tots
els par�cipants rebran un
obsequi i es podran fer
una foto, convertint-se
així en un dels ‘cuinetes’
del Mercat.
D’altra banda, el dissabte 25 de febrer d’11
a 13 hores l’equipament
comercial acollirà el taller infan�l ‘Vine al Mercat a caçar insectes’. Com
és habitual, molts dels
paradistes estaran a les
seves parades disfressats
durant els dies de Carnaval. / DdR
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ART

El Cicle Gaudí projectarà la
guardonada pel·lícula
‘Un monstre em ve a veure’

Fotograma del ﬁlm ‘A monster calls’.

Ja es coneixen els �tols de
les pel·lícules que es projectaran els mesos d’abril,
maig i juny en el marc del
Cicle Gaudí a Rubí. Es tracta
d’Espanya en dues trinxeres. La Guerra Civil en
color, A monster calls (Un
monstre em ve a veure)
i Incerta glòria. Tots tres
ﬁlms es podran veure a La
Sala en dijous.
Espanya en dues trinxeres. La guerra civil en color,
la pel·lícula del mes d’abril,
és un documental dirigit
per Francesc Escribano i
Luis Carrizo que explica la
Guerra Civil espanyola des
de la distància històrica i
amb una nova mirada, en
aquest cas en color. I és que
s’ha digitalitzat, restaurat i
acolorit el material original
ﬁlmat entre els anys 1936 i
1939 amb l’objec�u d’apropar aquests documents
únics al gran públic i a les
noves generacions.
Al maig, els rubinencs
podran visionar A monster
calls (Un monstre em ve
a veure), de Juan Antonio
Bayona. La cinta, que ha
rebut nou Premis Goya,
inclòs el de millor direcció,
i vuit Premis Gaudí, narra
la història d’un nen que
intenta superar les seves
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pors i angoixes amb l’ajuda
d’un monstre. Amb aquest
nou treball, Bayona tanca la
seva trilogia sobre les relacions entre mares i ﬁlls que
va iniciar amb El orfanato i
que va con�nuar amb Lo
imposible.
El darrer �tol del Cicle
Gaudí és Incerta glòria,
dirigida per Agustí Villaronga i produïda per Isona
Passola. La cinta, una adaptació d’una novel·la de Joan
Sales, té la particularitat
que ha estat parcialment
rodada a Rubí. L’argument
transcorre entre el front
d’Aragó i Barcelona durant
la Guerra Civil i explica, a
par�r dels personatges de
la pel·lícula, aquest episodi
bèl·lic.
Aquests tres llargmetratges se sumen als altres
�tols del primer trimestre
de l’any: La millor opció,
que es va poder veure al
gener; No culpes al karma
de lo que te pasa por gilipollas, que es va projectar el
passat dijous; i El elegido,
que es visionarà al març.
El Cicle Gaudí, que en
la primera versió ha �ngut
una gran resposta del públic
rubinenc, és una inicia�va
impulsada per l’Acadèmia
del Cinema Català. / DdR

Dones Crea�ves del Vallès instal·la
una exposició a l’An�ga Estació
REDACCIÓ

L’en�tat Dones Crea�ves del
Vallès va inaugurar dijous de
la setmana passada a la sala
d’exposicions de l’Antiga
Estació l’exposició ‘Por amor
al arte’. A la mostra, en la
qual hi han par�cipat una
quinzena d’ar�stes, s’hi poden veure una trentena de
quadres de diversos es�ls
ar�s�cs i dues escultures.
En l’exposició, que gira
al voltant de la ﬁgura de la
dona, les artistes participants mostren que la il·lusió
va més enllà de la crea�vitat
i que el seu esforç de superació dia rere dia evidencia
que els somnis es poden
assolir.
La mostra es pot visitar
ﬁns a l’11 de març en horari
de dilluns a divendres de
10 a 13.30 hores i de 16.45
a 20.15 hores; així com els
dissabtes de 10 a 13.30
hores. Els diumenges i els
fes�us estarà tancat.
La inauguració de la

Algunes de les obres que es poden veure a l’exposició, que s’ubica
a l’An�ga Estació. / Carme Buxó

La mostra gira
entorn la ﬁgura de
la dona i compta
amb una trentena
de quadres

mostra va comptar amb
l’assistència de la presidenta
de l’en�tat, Núria de Espinosa; la regidora de Polí�ques
d’Igualtat, Maria Mas, i el director del Museu Municipal
Castell, Joan Gallisà.

EQUIPAMENTS

La Biblioteca
fomenta l’ús de
llibres electrònics
i aplicacions
La Biblioteca disposa d’un
estand equipat amb una
tauleta digital i un lector
de llibres electrònics, des
d’on s’explica als usuaris
el funcionament d’aquests
aparells i de diverses aplicacions com eBiblio, BibliotequesXBM i Rubí Ciutat. El
punt d’informació funciona
tots els dijous entre les 17 i
les 19 hores.
Els usuaris de la Biblioteca disposen de servei de
préstec de llibres electrònics des del 2015 a través
de la plataforma eBiblio
Catalunya. L’any passat, es
van demanar més d’una
vuitantena de títols, una
xifra que s’espera augmentar amb aquesta nova campanya de difusió. A banda
de l’app eBiblio, en el nou
estand també s’informarà
sobre BibliotequesXBM,
una aplicació que indica les
biblioteques i bibliobusos
més propers de la Xarxa de
Biblioteques. / DdR

SARDANES

La cobla Jovenívola de
Sabadell oferirà una audició
El Foment de la Sardana
de Rubí ha organitzat una
nova audició de sardanes
a la ciutat. La sessió �ndrà
lloc aquest diumenge 19
de febrer a les 11.30 hores
a la plaça Catalunya i anirà
a càrrec de la cobla Jovenívola de Sabadell.
El programa previst inclou temes com La Pallaresa, de Conrad Saló; Petita

Joseﬁna, de Manel Saderra;
Vigatana de Josep Saderra;
Sardanes a Rubí, de Miquel
Tudela i Els ocells de Jaume
Roca. L’audició es completarà amb Festeig de Ricard
Viladesau; Ara és l’hora
de Banyuls, de Joan Jordi
Beumala; L’aplec de Cerdanyola de Josep Auferil i Dos
de l’Empordà, de Francesc
Mas. / DdR

L’audició �ndrà lloc a la plaça Catalunya. / Arxiu
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TEATRE

El grup cordovès Almocafre presenta al
Casal Popular ‘Alteración de las clases’
REDACCIÓ

El grup de teatre Almocafre
de la localitat cordovesa de
Montalbán torna a visitar la
nostra ciutat per posar en
escena un nou muntatge al
Casal Popular. En aquesta
ocasió, es tracta de l’obra
‘Alteración de las clases’ del
periodista, polític i escriptor
espanyol Antonio Rodríguez
de León (1896-1965), qui va
ser guardonat l’any 1958
amb el Premio Nacional de
la Crítica Teatral i dos anys
després amb el de l’Institut
Internacional de Teatre de
la Unesco.
‘Alteración de las clases’
és una comèdia lleugera,
destinada a fer riure el públic amb la ﬁna ironia de la
seva dialèctica i amb unes
situacions escèniques que
revelen una profunda observació de la tècnica teatral. En l’obra, el personatge
de Leocadia aproﬁta que els
propietaris de la casa estan
fora per rebre la seva pare-

CINEMA

La CGT projecta
un documental
sobre la venda
ambulant
L’Espai sociocultural de la
CGT ha organitzat la projecció d’un documental
sobre la venda ambulant
aquest divendres a les 19
hores. El títol del llargmetratge és ‘¡A un dólar!¡A
un dólar! i després de la
seva visualització la directora del documental,
María Aguilera, oferirà
una conferència.
El documental repassa la realitat de molts
immigrants que s’han de
buscar la vida de qualsevol manera per poder
subsistir, per exemple la
venda ambulant il·legal.
La pel·lícula segueix la
història del comerç ambulant a Quito, la capital
de l’Equador, i explica
com les persones que
han quedat excloses del
mercat laboral troben
aquesta opció per sobreviure i com aquest fet
afecta la convivència a
l’espai públic. / DdR

Un moment de la representació de l’obra, que es podrà veure a Rubí aquest cap de setmana. / Cedida

lla i a un amic d’aquest. No
esperen per res l’aparició de
Tia Rita, qui revolucionarà
tot, i a tots.
Les funcions seran el
dissabte 18 de febrer a les
20.30 hores i el diumenge
19 de febrer a les 19 ho-

res.
Les entrades ja estan a la
venda i es poden adquirir al
Punt d’informació de l’Antiga Estació, al Casal Popular
(de 18 a 20 hores); a les
associacions de veïns de Les
Torres, Ca n’Oriol, Can Fatjó

i Zona Nord, a l’Associació
Rociera, a la Peña Calixto
Sánchez i als bars Don Quijote, La Cañita, Las Palomas,
Girasol, Los Gómez, Herrero
i El Nou Génesis. I a Ràdio
Rubí, a través del programa
Raíces del Sur.

MÚSICA

La Societat de Blues de Rubí organitza
un concert amb Keith Dunn Trio
REDACCIÓ

Els amants del blues més
autèntic i de la música en
general tenen aquest dissabte l’ocasió de gaudir
d’un ‘bluesman’ d’alçada
amb una dilatada i reconeguda carrera professional
sense sortir de Rubí. Es tracta de la nova proposta de la
Societat de Blues de Rubí,
que ha convidat Keith Dunn
Trio per a protagonitzar un
concert a la ciutat.
Keith Dunn, nascut a
Boston, resideix actualment
a Holanda i és un dels músics més sol·licitats i respectats de l’escena mundial
del blues. Posseïdor d’un
pedigrí de blues clàssic, ha
mantingut la promesa de
conservar viva la ﬂama del
blues del seu ídol i carismàtic messies de l’escena del
blues de Chicago, Muddy
Waters. Concerts i gires als
Estats Units i Europa amb
els Thunderbirds de J. Vaughn, amb Joe Louis Walker o
Jimmy Rogers, han format
la seva base musical d’arrel

El músic nord-americà actuarà a Rubí dissabte. / Cedida

autodidacta.
Keith Dunn (veu i harmònica) estarà acompanyat
per Balta Bordoy (guitarra) i
Víctor Puertas (piano).
Víctor Puertas és un
gran harmonicista de Barcelona, instrument que
comparteix amb el piano, el
‘hammond organ’ i la guitarra. Ha compartit moments
únics amb músics de la talla
de Grary Primich o Jerry
Portnoy, entre altres, a més
de treballar com a músic de
sessió a diverses bandes
sonores, col·laborant com
artista especial en desenes

de discos.
Per la seva banda, el
mallorquí Baltasar Bordoy
és guitarrista de formació
autodidàctica i posseeix
diversos discos al mercat.
També ha treballat en directe amb artistes com James
Harman, Sax Gorndon o
Kenny ‘Blues Boss’ Wayne,
entre molts altres, així com
ha participat en nombrosos
festivals de blues i jazz per
tota Europa.
El concert serà a l’Espai
sociocultural de la CGT, a la
plaça Anselm Clavé, a les
20 hores.
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EXPOSICIONS

El Celler acull una mostra sobre
la història de la vinya i del vi

La mostra ‘ViCatalà. Passat i present de futur’ es
pot visitar a la Sala Cèsar Martinell ﬁns al 23 d’abril

IVA inclòs.

C/ Francesc Macià, 33-35 · 08191 Rubí
Tel. 93 015 09 20 · Mòbil: 605 95 81 85
@blue01stylistrubi · www.blue01stylist.com

Muntatge de l’exposició al Born Centre Cultural de Barcelona. / ImpacteGranFormat

REDACCIÓ

El Celler inaugura aquest
divendres a les 18.30 hores l’exposició ‘ViCatalà.
Passat i present de futur’,
organitzada per l’Institut
Català de la Vinya i el Vi de
la Generalitat (INCAVI).
La mostra endinsa els
visitants en la història de la
vinya i del vi a Catalunya. Un
relat que es remunta més
de 2.000 anys enrere i que
ha evolucionat al mateix
temps la societat del país.
A través d’un conjunt de
textos i imatges, l’exposició
transmet la cultura vitivinícola catalana i la seva
importància econòmica.
A la mostra, es recullen
tots els elements que intervenen en la conﬁguració
passada i actual del sector

vitivinícola, des del cep ﬁns
a la comercialització dels
vins en més de 150 països
de tot el món.
La inauguració de l’expo-

Ariadna Sotelo
exposa ‘Footprints’
La fotògrafa rubinenca
Ariadna Sotelo inaugura aquest divendres la
mostra ‘Footprints’, a les
18 hores a l’Espai Jove
Torre Bassas. L’exposició
és una sèrie fotogràﬁca
en què la jove artista de
Rubí tracta de reivindicar que la conservació
dels espais naturals és
responsabilitat de tots i
denuncia la normalitat
de trobar escombraries
en espais públics.

sició serà aquest divendres
a les 18.30 hores amb la
presència de les autoritats
municipals i del director
de l’INCAVI, Salvador Puig.
Aquest organisme vinculat
a la Generalitat té entre
els seus objectius la difusió
i promoció de la cultura
del vi, del coneixement
dels vins de qualitat i del
consum intel·ligent dels
mateixos.
‘ViCatalà. Passat i present de futur’ és una mostra
que es podrà veure ﬁns al
23 d’abril a la Sala Cèsar
Martinell de l’equipament
municipal. L’horari per visitar la instal·lació és els
divendres de 18 a 21 hores,
els dissabtes de 12 a 14
hores i de 18 a 21 hores i
els diumenges d’11 a 14
hores.

HISTÒRIA

Conferència sobre Martí Tauler i Joan
Bosch, mestres de les Escoles Ribas

Martí Tauler, en una fotograﬁa. / GCMR-CER

L’auditori del Museu Vallhonrat acollirà aquest
divendres a les 19 hores una conferència del
rubinenc Pere Bel sobre les figures de Martí
Tauler i Joan Bosch, que van ser mestres de les
Escoles Ribas, en el marc del centenari del centre
educatiu de Rubí.
Bel farà un recorregut sobre la metodologia
dels dos mestres i especialment de Martí Tauler,
qui al 1940, en plena postguerra, va ser acusat de
francmaçó, separatista i socialista. Tot i que es va
declarar innocent, Tauler, que avui dóna nom a la
Biblioteca de Rubí, va ser condemnat a tres anys
de presó, on va acabar morint. / DdR
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EQUIPAMENTS

Àngel Arcega mostrarà
un audiovisual realitzat
amb fotograﬁes de carrer

Fotograﬁa que es podrà veure a l’ac�vitat. / Àngel Arcega

El Grup Fotogràﬁc El Gra
organitza el 23 de febrer
una nova activitat dins
del cicle Explica’ns el teu
rotllo, que aquesta vegada convidarà el fotògraf
de Terrassa Àngel Arcega.
Es tracta d’un destacat
fotògraf que, a més, va
guanyar el Trofeu d’El Gra,
i que ja ha estat convidat
altres vegades per l’en�tat
rubinenca.
De fet, l’any passat,
Arcega va presentar una
sessió sota el �tol ‘L’ull al
visor’, i es va engrescar a
presentar-ne una de forma
anual. La d’enguany porta
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per �tol ‘L’ull al visor II’ i
està formada per 225 fotograﬁes de temes diversos,
com reportatges, fotos al
carrer, etc., un art conegut
popularment com a ‘street
photography’, amb paisatge urbà, d’arquitectura, de
paisatges o retrats. Les fotos aniran acompanyades
de música.
La sessió fotogràfica
�ndrà lloc a la seu d’El Gra,
a l’An�ga Estació, a par�r
de les 20.30 hores. D’altra
banda, l’entitat local ha
iniciat la primera sessió del
Taller de gotes, que es farà
tots els dilluns. / DdR

Par�cipants al Taller de gotes. / Cedida

L’Ateneu estrena programació amb l’objec�u
de mantenir-se com a espai de referència
CRISTINA CARRASCO

L’Ateneu Municipal estrena
una nova programació per a
aquest trimestre amb l’objec�u de consolidar-se com
a un espai de referència de
la vida cultural i social de
la ciutat. Així ho ha apuntat el regidor de Cultura,
Moisés Rodríguez, durant
la presentació de les noves
ac�vitats.
“L’Ateneu és un centre
neuràlgic on la gent pot fer
moltes i diverses ac�vitats”,
ha assenyalat Rodríguez, qui
també ha destacat el paper
d’aquest equipament “com
a punt de trobada, de cohesió i de par�cipació” de les
en�tats.
La nova programació de
l’Ateneu manté la formació
com un dels seus eixos principals amb cursos i tallers
monogràfics de diferents
àmbits. Entre aquests, hi
ha propostes ja clàssiques
com el Ioga, l’Escrapbooking
o la Fotograﬁa ﬁns a altres
més novedoses com el taller
de Creació d’una càmera
Pinhole o el d’Iniciació a la
cultura maker i la impressió
3D.
Pel que fa a l’oferta d’arts
plàs�ques i visuals, s’amplia
el curs de Dibuix i pintura i
es diversiﬁca la relacionada
amb la fotograﬁa. Així, s’incorpora també la proposta
‘Retratem la ciutat’, amb
la par�cipació del fotògraf
local Carles Mercader.
L’Ateneu man�ndrà xer-

El regidor de Cultura, Moisés Rodríguez, amb el tècnic de ges�ó cultural, Xavi Gómez. / C.C.

rades, tertúlies i presentacions, amb la col·laboració
d’altres serveis municipals i
en�tats locals. Entre aquestes, hi ha la xerrada ‘El paper
del so i la música en el cinema’, a càrrec de l’Escola de
Música Pere Burés; la presentació del segon número
de la revista L’Esquitx, de
Rubí d’Arrel, les sessions de
Diàlegs diversos del Servei
de Mediació o una xerrada
sobre l’Open Data, amb el
Servei de Transparència i
Bon Govern.
Pel que fa a les ac�vitats
familiars, destaca l’increment dels continguts culturals, amb un cicle de concerts per a pe�ta infància

i sessions de contacontes,
entre altres.
L’Ateneu també segueix
apostant pels cicles temà�cs, com el 4t Cicle de Jazz
promogut per l’Associació
Jazz Rubí, o el nou cicle Sala
Clàssica, que aproparà el
públic a músiques an�gues
i del gènere clàssic.
D’altra banda, l’Ateneu
continuarà acollint iniciatives i projectes impulsats per col·lec�us i serveis
municipals com el Punt
d’atenció i assessorament
en l’àmbit del voluntariat,
de l’associació Oriéntate
en tu Voluntariado, el Punt
d’informació del programa
Voluntariat per la Llengua,

el nou Espai de suport i
ajuda oncològica a càrrec
d’Oncolliga, l’espai Dimecres Manetes impulsat des
del Servei Educa�u de Residus, els grups de conversa
del programa Aprenem, els
grups d’alfabetització del
col·lec�u de Dones Solidàries per l’Alfabe�tzació o el
Punt permanent d’intercanvi de llibres.
Inscripcions obertes
Les inscripcions per als cursos, els tallers i les ac�vitats
familiars es poden realitzar
ja a través del web cursos.
ajuntamentrubi.cat o de
forma presencial al mateix
equipament.

ESPORTS
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FUTBOL | PRIMERA CATALANA

FUTBOL | SEGONA CATALANA

El Rubí cau contra el líder
Important empat de l’Olímpic
i encaixa una golejada injusta contra el Sant Joan Despí
IVÁN M. HIDALGO

La Unió Esportiva Rubí va
perdre davant del líder, el
Club de Futbol Balaguer, per
0-3 a Can Rosés, un resultat
molt enganyós respecte al
que es va veure sobre el
terreny de joc. L’equip rubinenc va jugar i va plantar
cara durant 50 minuts i, en
alguns trams, fins i tot va
posar contra les cordes els
lleidatans.
Però un gol anul·lat a
Brunet amb el 0-0 inicial i
l’expulsió de Gu� al minut 50,
a més d’un penal molt dubtós, van condemnar l’equip
d’Alberto Fernández.
El Rubí va poder tornar
a comptar amb el davanter
Brian Canalejo, que tornava
després d’una lesió, una
incorporació que es va notar
amb bones diagonals i accions conjuntes. Però, d’altra
banda, els rubinencs van
perdre un home vital al mig
del camp, l’esquerrà Aleix
Domínguez, que complia
una sanció.
La primera part de l’enfrontament va ser molt vistosa i amb un bon joc, amb
moltes jugades de perill i
força igualat, un par�t bonic per l’espectador. Les
ocasions més clares van ser
un xut de falta de Canalejo,
que va sor�r fregant el pal, i
el gol anul·lat a Brunet, per
un dubtós fora de joc. El
Balaguer va tenir opcions de
marca en un gran xut d’Adrià,
un dels millors jugadors de la
categoria, que va sor�r molt
a prop de l’escaire de la porteria de Jaume Bracons.
A la segona meitat, el
par�t va canviar de dalt a

0-3

UE RUBÍ-CF BALAGUER

UE RUBÍ: Jaume Bracons, Kiki, Guti, Brunet, Faura, Cervantes, Pau Mañé (Jan Lladó), Putxi (Jimmy), Iván Peralta
(Antonio), Mario i Brian Canalejo (Pablo).
CF BALAGUER: Alfred, Sergi, Jordana, Raúl, Joan (Mikel),
Miki, Putxi (Genís), Isaac (Carlos), Asier Eizaguirre, Adrià
i Peke (Víctor).
Àrbitre: David López Jiménez (Malament).
Gols: 0-1 Adrià (77’); 0-2 Asier Eizaguirre (p) (87’); 0-3
Carlos (90’).
Targetes: Guti (2), Cervantes i Jan Lladó / Carlos.

El Rubí va tornar a perdre a Can Rosés. / Cedida

baix. 5 minuts després de la
represa, una entrada a destemps de Gu� va signiﬁcar
la segona targeta groga pel
central del Rubí, deixant el
seu equip amb 10 homes
sobre el terreny de joc.
Amb aquest canvi, els
blanc-i-vermells van optar
per esperar darrere i llençarse al contraatac, però quan
faltaven 13 minuts pel ﬁnal,
una errada defensiva va suposar el 0-1, obra d’Adrià.
Amb el marcador en contra el Rubí ho va intentar com
va poder, però un penal molt
discu�t al minut 87 va suposar el segon gol del Balaguer,
que va fer Eizaguirre.
Amb el par�t trencat i el
Rubí buscant una remuntada
heroica, Carlos va fer el 0-3
ﬁnal.

El proper par�t serà contra el San Cristóbal de Terrassa, dissabte a les 12 hores.
1a Catalana Grup 2
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

EQUIP
BALAGUER
SANTBOIÀ
REUS B*
SAN CRISTÓBAL
ALMACELLES*
VISTA ALEGRE
SANT ILDEFONS
VILADECANS
RAPITENCA
ALPICAT
VILANOVA
LLEIDA B*
VILASECA
SUBURENSE
IGUALADA*
RUBÍ
MORELL

PTS.
42
38
35
35
33
30
29
29
28
27
27
26
25
21
19
13
2

*Equip amb un partit menys

San Cristobal-UE Rubí
19 de febrer 12h
Municipal Can Anglada

JOSÉ VERDE

L’Olímpic va aconseguir
sumar un empat després
de fer un gol al minut 89
contra un gran rival, el
Sant Joan Despí, un dels
conjunts de més qualitat del grup 3 de Segona
Catalana. Els jugadors de
Toni Centella van saltar al
terreny de joc amb moltes
ganes, oferint un bon joc
i algunes ocasions de gol,
tot i les baixes de Lolo,
Dani García, Adri García i
Carlos Esteban.
El Sant Joan Despí també va disposar d’algunes
ocasions, però Buyo va
estar molt atent. Els dos
conjunts van buscar el
primer gol durant tota la
primera meitat però al
descans el marcador era
de 0-0. A la segona part,
els locals van aconseguir
el primer gol del partit a
través de Cristian Pereira,
que va sorprendre el porter amb una pilota picada
des de la línia de fons.
Només tres minuts més
tard, el Sant Joan Despí
va aconseguir la igualada,
amb un gol de Gallart, que
va rematar una centrada
sol davant del porter de
l’Olímpic.
Els jugadors rubinencs
van notar el cop de l’empat, perquè quan faltaven
10 minuts pel final del
partit, un altre cop Gallart
va aconseguir l’1-2. El davanter visitant va controlar
una passada llarga per re-

OLÍMPIC CAN FATJÓ-UE SANT JOAN DESPÍ

2-2

OLÍMPIC CAN FATJÓ: Buyo, Pol, Mauri (Nil), Albert (Sergio
Rodríguez), Cristian Pereira (Genís), Palote, Santi Peroni,
Cabanas, Marc Díaz (David Gómez), Carlos López i Marc
Ruiz.
UE SANT JOAN DESPÍ: Adrià, Aleix, Rubén, Jaro, Carrique,
Raúl (Ruiz), Robert, Vicenç (Osorio), Àlex (Gallart), Gabri
(Pau) i Pere.
Àrbitre: Monferrer Miralles, Adrià. (Bé).
Gols: 1-0 Cristian Pereira (62’); 1-1 Gallart (65’); 1-2 Gallart
(79’); 2-2 Santi Peroni (89’).
Targetes: Santi Peroni / Jaro, Raúl i Gallart.

soldre tot sol davant Buyo,
tot i que David Gómez va
estar a punt d’evitar que
l’esfèric creués la línia de
gol.
Amb el marcador en
contra, l’Olímpic ho va
donar tot i Santi Peroni va
aconseguir un gol de xilena en el darrer minut del
partit, per donar un punt
al seu equip.
En la propera jornada,
l’Olímpic jugarà contra
2a Catalana Grup 3
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

EQUIP
PTS.
U. BELLVITGE
47
CAN VIDALET
47
SANT JOAN DESPÍ
37
ESPLUGUENC
36
ATL SANT JUST
34
MARIANAO
31
JÚNIOR
31
M. IGUALADINA
30
FONTSANTA F.
28
ATLÈTIC PRAT
27
ATL VILAFRANCA
27
OLÍMPIC
26
MARTORELL
26
GORNAL
25
SAN MAURO
25
MOJA
21
DINÀMIC BATLLÓ
16
C. COOPERATIVA
11

Olímpic-U.Bellvitge
19 de febrer 12h
Feixa Llarga (L’Hospitalet)

l’Unificación Bellvitge, líder, a la Feixa Llarga el
diumenge a les 12 hores.

RESULTATS

Maurina Egara-Veterans 3-3
Can Colapi-Sènior B
4-4
Rubén, Andreu i Dani (2).

Sant Quirze-Juvenil

1-1

Cadet A-F. Terrassa

3-4

Cadet B-San Cristóbal

4-0

Infan�l A-FB Solosona

4-1

Ripollet-Infan�l B
Aleví A-Roureda

5-0
9-1

San Cristóbal-Aleví B
Castellar-Aleví C

3-0
3-2

Ismael.

Moreno, Nicolás i Olías.

Joel (2), Luis Andrés i Isaac.
Carlos, Isaac i Ayman (2).

Iker (2), Víctor, Ian, Unai (2) i
Saúl (3).

Raúl.

Aleví D-PB Castellbisbal 11-1
Manel (2), Rubén (2), Yeray (2),
Hugo (2), Iván (2), Axel i Pau.

Benjamí A-Puig-reig

1-3

Benjamí B-Júnior

1-5

EF Barberà-Benjamí C

0-2

Adrián.
Xavier.

Carlos i Eric.

PB Sant Cugat-Benjamí D 0-2
Hugo (2).

Prebenjamí B-Juan XXIII 1-1
Gerard.

L’Olímpic i el Liceu Politècnic realitzen un ‘stage’
L’Olímpic Can Fatjó i
el Liceu Politècnic van
celebrar un ‘stage’
conjunt a finals de
desembre. Hi van par�cipar els benjamins
i alevins de l’entitat
de Can Fatjó, a través dels entrenadors
Marc Maymó, David
Galobardes i Sergi
González.
Es van treballar
tant aspectes lúdics
com socials, gaudint Alguns dels infants par�cipants a la estada. / Cedida
del futbol i aprenent
valors com la convivència.
Donada la proﬁtosa experiència per realitzar un nou ‘stage’ entre l’Olímpic i el
part de totes dues parts, està previst Liceu, que �ndrà lloc al setembre.
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natació | campionat d’espanya

Arlet Oliveras, campiona d’Espanya
en 200m papallona i 400m estils
La rubinenca Arlet Oliveras, del Club Natació
Rubí (CNR), va aconseguir penjar-se tres
medalles en el Campionat d’Espanya Open
Masters que va tenir
lloc a Palma de Mallorca el passat cap de
setmana.
Oliveras es va proclamar bicampiona
en les disciplines de
200 metres papallona
i 400 metres estils. En

Esports
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200 metres esquena va
aconseguir el bronze i
en 100 metres papallona va ser quarta.
També va participar
un altre nedador del
club, Sebastián Ibarra.
Durant el cap de
setmana, la nedadora
Sílvia Martí va registrar
dos rècords del club,
en 100 metres lliures
(58”95) i en 200 metres lliures (2’10”05).
/ CNR

La nedadora rubinenca, amb les medalles
aconseguides. / Cedida

triatló | duatló

Mònica Crisol i Diego Gálvez,
campions de Catalunya de Duatló
Els esportistes del Club Natació Rubí (CNR) Mònica Crisol
i Diego Gálvez van aconseguir proclamar-se campions
de Catalunya de Duatló de
grups d’edat de Duatló, en
una prova que va tenir lloc
durant la XXVII Duatló de
Banyoles el diumenge.
Crisol va aconseguir acabar en sisena posició en la
classificació general, mentre
que el seu company Gálvez
va ser 37è a la general. /
CNR

atletisme | competició

Iker Gómez, de la UAR,
campió de Catalunya Júnior
en 400 m en pista coberta
La Unió Atlètica Rubí va
participar el passat cap de
setmana en el XXV Campionat de Catalunya Júnior i en
el campionat de Catalunya
juvenil de llançament de pes
amb uns grans resultats dels
seus atletes.
Cal destacar especialment que Iker Gómez va
quedar campió de Catalunya en la prova de 400 m
amb un registre de 49′ 41″’,
millorant la marca de la
temporada.

Ferran Merino va ser subcampió en la prova de llargada. / Miquel
Merino

Mònica Crisol va ser la primera classificada. / Cedida

PETANCA | LLIGA

Empat a la promoció entre el segon
equip de Les Torres-Rubí i el Carmel
El segon equip de la Unió
Petanca Les Torres-Rubí ha
d’esperar la resolució de
la Federació Catalana de
Petanca per conèixer com
es resoldrà l’empat en la
promoció de descens contra
el CP Carmel.
El partit d’anada, que es
va disputar el 5 de febrer a
les pistes de Cova Solera, va
acabar 12-4 amb un resultat
molt favorable als rubinencs
i el partit de tornada, també,
però el guanyador va ser
l’equip de Barcelona.
A la tornada, l’enfrontament va començar igualat i
la primera ronda va acabar
2-2, però a poc a poc, els
jugadors del Carmel van
començar a jugar millor i a
l’inici de l’última ronda el
marcador era de 8-4. Tot i
els esforços dels jugadors
de Les Torres el resultat final
va ser de 12-4 favorable al

El segon partit va tenir lloc a les pistes del CP Carmel, situades a
Barcelona. / Cedida

conjunt barceloní. D’aquesta forma, l’eliminatòria va
quedar empatada a 16. Fins
i tot va haver-hi empatar a
l’hora de comptabilitzar els
punts obtinguts durant els
dos partits. El més probable,
segons apunten des del club,
és que la Federació Catalana
es decanti per fer un partit
de desempat en un camp
neutral.
Sopar social
Com és habitual, el club està
preparant el sopar de final
de temporada. Aquest, serà

el 4 de març al restaurant
Gepetto. Durant la trobada,
s’homenatjarà els socis més
veterans i es donaran reconeixements esportius.
D’altra banda, el 17 de
març està prevista l’assemblea general ordinària, que
tindrà lloc a les 19 hores a la
seu de l’entitat i que, entre
altres temes, tractarà les
eleccions a la junta. Els socis
que vulguin tractar algun
tema durant la celebració
de l’assemblea, hauran de
presentar-la per escrit. / UP
Les Torres-Rubí

Iker Gómez va pujar al graó més alt del podi en els 400 metres
llisos. / Miquel Merino

Merino, subcampió en llargada
Per la seva banda, Ferran
Merino va participar en
dues proves, 60 m i llargada. En la primera va fer la
seva millor marca personal,
8′ 70″’. Va córrer la semifinal
i es va classificar per la final,
però no la va poder córrer,
és a dir, va quedar en 8a posició. En llargada va quedar
subcampió de Catalunya
millorant la seva marca
personal amb un registre
de 6,80 m.
Finalment, Kilian Miras,
que va participar per primer
cop en un campionat de
Catalunya en llançament de
pes, va quedar en 6a posició
amb un registre de 12.33 m.
/ UAR

futbol sala | primera regional

Agònic triomf de Maristes
Rubí davant del Sant Climent
El sènior de Maristes Rubí
va aconseguir un agònic
triomf per 7-5 davant el
CFS Sant Climent, en el
partit de la 17a jornada del
B de Territorial. Maristes va
iniciar el partit dominant i
avançant-se en el marcador
per mediació de Marc Juan
en una bona jugada d’equip.
Cinc minuts després el Sant
Climent va empatar en un
contraatac.
La pressió dalt de Maristes va donar els seus
fruits i, un parell de minuts
després, Marc Calleja va
assistir a Jorge Gonzalo
perquè aquest fes el segon
gol en un mà a mà amb el
porter. L’equip rubinenc va
tornar a controlar el partit

i Moha Baalla va anotar el
seu primer gol del partit
transformant un penal que
ell mateix havia provocat.
El seu segon gol arribaria en un nou contraatac en
el qual Marc Juan li va fer un
passi perfecte i només va
haver d’empènyer la pilota.
Poc abans del descans, el
Sant Climent va guanyar
l’esquena a la defensa local
i va fer el segon gol. Era el
4-2.
Ja a la segona, els locals
van sortir més mesurats en
atac i descentrats en defensa. Així en una pèrdua a la
sortida de l’esfèric el Sant
Climent va fer el tercer gol.
Tot i que Maristes dominava
cada cop menys, Marc Juan

va aconseguir el 5è gol pels
rubinencs, però en la jugada
posterior el rival va tornar
a marcar i a només deu minuts del final va aconseguir
l’empat 5-5. Quan faltava
un minut i mig pel final, Javi
Martinez va desnivellar el
marcador amb un xut ajusta
al pal. Això va provocar que
el Sant Climent anés per
totes per l’empat, el que va
propiciar una contra que va
servir a Jorge Gonzalo per
sentenciar el partit 7-5.
Amb la victòria, Maristes continua sisè, a sis
punts del segon lloc que
atorga l’ascens directe, La
setmana vinent visitarà la
pista del cuer, el CES Blanes.
/ J. Gonzalo
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WATERPOLO | COPA DE LA REINA

El Sènior Femení del CN Rubí cau
als quarts de la Copa de la Reina
El Sènior Femení del Club Natació Rubí (CNR) no va poder passar de quarts de final a la Copa
de la Reina, que es va disputar el
passat cap de setmana a la piscina del CN Terrassa. Precisament,
les rubinenques van caure derrotades contra l’equip amfitrió per
10-7, un partit en el qual sempre
van anar a remolc però sense
rendir-se en cap moment.
El mal inici de les rubinenques en el partit va ser decisiu,
ja que en la resta del duel, les
del CN van estar a l’altura del
rival. Finalment, els gols de Ruiz,
Hansen, Farré, Barreiro, Soriano
i Triviño no van ser suficients
per accedir a la semifinal de la
competició, que va acabar amb

RESULTATS
CN Martorell-Sènior Masculí B
CN Mataró-Juvenil Masculí
CN Granollers-Juvenil Femení
Cadet Masculí-CN Granollers
CN Badia-Cadet Femení
CN Atl. Barceloneta-Infantil Mixt
CN Sant Feliu-Infantil Femení
Benjamí A-CN Catalunya
Benjamí A-CN Mataró
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WATERPOLO | COPA DE LA REINA

Bea Or�z guanya la Copa de
la Reina amb el CN Sabadell

Bea Or�z, amb la medalla de la Copa de la Reina, a Terrassa. / RFEN
Imatge d’arxiu del Sènior Femení del CNR.

el CN Sabadell aixecant el títol
de Copa.
Pel que fa a la
resta de la jornada
dels equips del club,
7-17
cal destacar el triomf
13-9
per 7-17 del Sèni5-5
or Masculí B contra
9-9
4-11
el CN Martorell i la
20-6
victòria del Cadet
12-4
Femení contra el CN
1-1
Badia.
3-3
En la propera jor-

nada, el Sènior Masculí A tornarà
a la competició per enfrontar-se
al CN Terrassa, un partit que
tindrà lloc a la piscina de Molins
de Rei a les 16 hores aquest
dissabte.
Pel que fa al Sènior Femení,
està previst que aquest dissabte
es disputi el partit corresponent
a l’onzena jornada de lliga. El
CN Rubí rebrà a Can Rosés el CN
Terrassa aquest dissabte a les
18.15 hores.

Bea Or�z ja té un nou �tol per a
la seva col·lecció. Des que la rubinenca va ﬁtxar pel CN Sabadell
a principis de temporada ja ha
aixecat quatre copes, la Supercopa d’Espanya, la Supercopa
d’Europa, la Copa Catalunya i ara
la Copa de la Reina i segurament
en vindran més: “Tenim un gran
equip, superior a qualsevol altre,
i per tant l’objec�u és guanyar-ho
tot”, va dir Or�z just després de
guanyar el �tol.
El CN Sabadell va accedir a la
ﬁnal després de derrotar el conjunt amﬁtrió, el CN Terrassa, per

un contundent 1-16. A la ﬁnal, es
van retrobar amb el CN Mataró,
que defensava la Copa de la Reina
després de guanyar la ﬁnal a les
sabadellenques l’any passat.
Aquesta vegada, el Sabadell
no va oferir concessions i va imposar-se a la ﬁnal per 14-7, amb
tres gols de la rubinenca.
El CN Sabadell va recollir
també el premi a la millor jugadora de la ﬁnal, que va ser per la
nord-americana Kiley Neushul,
campiona olímpica i del món,
que va aconseguir quatre gols en
la ﬁnal. / DdR

