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«Mai negociem amb por, però mai tinguem por de negociar» (John Fitzgerald Kennedy, 35è president dels EUA)

Augmenta l’esperança
de vida dels rubinencs
>> La ciutat registra un envelliment de la població. Els
majors de 65 anys ja representen el 14% dels rubinencs
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Els comerciants de Rubí
cons�tueixen una nova en�tat

Comerç Rubí és el nom de la nova associació, que aplega
els comerciants i el gremi de l’hostaleria i els serveis
MARTA CABRERA

La reforma del centre és un dels temes que més preocupa els comerciants. / C.B.

Els comerciants de la ciutat volen iniciar una nova
etapa amb la creació d’una
en�tat que agrupi tots els
bo�guers, el gremi de l’hos-

taleria i també els serveis.
D’aquesta manera, el
comerç local vol superar
l’esquema d’una federació
formada per diverses associacions de barris o zones
comercials: “Volem donar

resposta a les necessitats
actuals del comerç, que no
es quedi ningú pel camí i
teixir sinergies amb en�tats
culturals de la ciutat”, explica Miquel Ortuño, ﬁns ara
president de la Federació
de Comerciants i Gremis
de Rubí.
El canvi respon a una
diagnosi executada des de
l’Ajuntament sobre la situació del comerç a Rubí:
“Amb la globalització, el
que necessitem és una associació que funcioni de
forma més àgil per prendre
decisions i, a més, que suposi un cost menor per als
associats”, apunta Ortuño,
que aﬁrma que l’objec�u de
tot plegat és “evitar la fuga
comercial”.
La presentació de Comerç Rubí �ndrà lloc aquest
divendres a les 21 hores
a la Masia de Can Serra i
comptarà amb la presència
de l’actual president de la
Federació d’Associacions de
Comerciants, la responsable

de realitzar la diagnosi sobre el comerç local, el president de Cecot Rubí –que
signarà un conveni amb la
nova en�tat– i l’alcaldessa.
L’acte està obert a tots els
comerciants locals, però cal
conﬁrmar l’assistència trucant al 60603692 o enviant
un correu electrònic a info@
viurubi.com.
A més, durant la presentació es mostrarà un audiovisual explicant els mo�us
pels quals és important
que els rubinencs comprin
al comerç local i també per
captar més socis entre els
comerciants i bo�guers. De
moment, la nova en�tat ja
compta amb 70 associats,
tot i que l’objec�u és arribar
aviat al centenar.
Una de les qüestions
que haurà d’abordar Comerç Rubí és l’ampliació de
la zona des�nada per a vianants del centre: “Estarem
atents a aquesta reforma
perquè volem que es faci
bé”, diu Miquel Ortuño.

Pintades a la façana de l’Ajuntament
en contra del PSC, C’s i el PP

L’ediﬁci consistorial va aparèixer pintat ahir al ma�. / C.B.

La façana de l’edifici de
l’Ajuntament ha aparegut
aquest dijous amb pintades
en contra del Partit dels
Socialistes de Catalunya
(PSC), Ciutadans (C’s) i Partit Popular (PP), així com
del pressupost municipal.
A les pintades s’hi pot llegir ‘No als pressupostos’
i ‘PSC+C’s+PP=feixistes’.
També hi apareix el símbol
anarquista i el dibuix d’un
penjat.
Les pintades apareixien
hores abans de la celebració del Ple extraordinari per

a l’aprovació del pressupost
municipal, previst per ahir
al vespre a les 20 hores. Una
sessió en la qual, el govern,
en mans del PSC i el regidor
Sergi García, havia d’aprovar els comptes municipals
amb el suport de C’s i PP.
Tots els par�ts van expressar la seva repulsa a
l’acte vandàlic a través de
les xarxes socials. En els
darrers dies, la seu del PSC
també havia aparegut amb
pintades en referència al
pressupost des�nat al Servei Local de Català. / DdR
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L’esperança de vida dels ciutadans
rubinencs augmenta ﬁns als 82 anys
M. CABRERA

Segons l’Informe d’indicadors de salut local, presentat
divendres de la setmana
passada, l’esperança de vida
dels rubinencs ha augmentat ﬁns als 82 anys, 79 en el
cas dels homes i 85 en les
dones. L’informe, elaborat
per la Diputació de Barcelona amb dades recollides
entre el 2013 i 2014, confirma també l’envelliment
de la població rubinenca,
on els majors de 65 anys ja
representen el 14%.
Això succeeix perquè
ha disminuït la natalitat un
9,5% respecte a anys anteriors. El nombre mitjà de ﬁlls
és ara d’1,3 ﬁlls per dona i
la mitja d’edat de les mares
és de 31 anys. Pel que fa a la
mortalitat, aquesta també
ha disminuït, en un 1,2%.
Aquestes estadís�ques signifiquen que, en el futur,
Rubí necessitarà menys serveis adreçats als infants i

més recursos des�nats a la
gent gran, segons apunta la
diputada de Salut Pública de87
86
la Diputació de Barcelona,85
Laura Mar�nez: “Amb l’aug-84
ment de l’esperança de vida,83
en un futur necessitarem82
menys pediatres i menys es-81
80
coles bressol i més recursos79
per tractar malal�es com les78
demències, etc.”.
77
En relació a la mortalitat,76
la principal causa és el càncer, seguit per les malal�es
de l’aparell circulatori i les
de l’aparell respiratori. Tot i
això, s’observen diferències
notables entre les causes de
mortalitat segons el sexe.
Així, en homes, la principal
causa de mort és el càncer

La Diputació
de Barcelona
ha presentat
l’Informe
d’indicadors
de salut local

Esperança
Esperança
de vidade vida
87

85,73

86

HOMES
Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó
Bronquitis, em�isema, asma i MPOC
Malalties isquèmiques del cor
Demència senil i vascular
Altres malalties respiratòries

84
83
82
80

79,89

79,89

79
78
77
76

Edat
Homes

Edat

Homes
Dones

Dones

Font: Diputació de Barcelona

de l’aparell respiratori, mentre que en el cas de la dona,
la causa més important de
defunció és la demència
senil i vascular. D’altra banda, hi ha les morts evitables
per sensibilització sanitària,
causades la gran majoria
per accidents diversos o
intoxicacions i per càncers
de pulmó.
Pel que fa als embarassos, aquests han disminuït
un 7,2% respecte anys ante-

PRINCIPALS CAUSES DE MORT

85,73

85

81

3

riors i els naixements es van
produir majoritàriament en
dones que tenien entre 30
i 34 anys (36%). Pel que fa
al nombre d’interrupcions
voluntàries de l’embaràs,
aquest ha baixat un 16%
i la majoria es va produir
en dones entre els 20 i els
24 anys.
Assistència sanitària
Les hospitalitzacions d’aguts
han augmentat un 1,3% a la

DONES
Demència senil i vascular
Malalties cerebrovasculars
Malalties isquèmiques del cor
Malaltia d’alzheimer
Insu�iciència cardíaca

ciutat respecte als darrers
anys. En salut mental, en
canvi, ha baixat el nombre
de persones hospitalitzades.
Quant a l’atenció sociosanitària, baixa el nombre
de persones que utilitzen
aquest servei, respecte als
darrers anys.
Per úl�m, en el cas dels
accidents de trànsit, aquests
han disminuït respecte als
úl�ms anys, tot i que en el
període 2013-2015 es van

10,52%
7,14%
6,94%
4,96%
4,37%
12,08%
7,71%
7,29%
6,67%
5,21%

registrar tres víc�mes mortals i 38 ferits greus.
L’informe complet es
va presentar el divendres
al migdia al Rubí+D amb
la presència de l’alcaldessa
de Rubí, Ana M. Mar�nez, i
del regidor Sergi García. Segons va avançar la primera
edil, l’Ajuntament tindrà
en compte aquestes noves
dades per si és necessari
actualitzar el Pla local de
salut vigent.
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L’Ajuntament col·locarà una vintena de
desﬁbril·ladors en diferents punts de la ciutat
REDACCIÓ

El Mercat serà un dels espais on s’instaŀlarà un desﬁbriŀlador. / Arxiu

L’Ajuntament de Rubí està
treballant per col·locar una
vintena de nous desﬁbrilladors en diverses zones
de la ciutat, com ara espais
d’oci, zones comercials o urbanitzacions. Fins ara, Rubí
té 5 dispositius d’aquestes
característiques, ubicats
principalment en zones
esportives, els camps de
futbol 25 de Setembre,

Can Fatjó i Can Rosés, el
pavelló de La Llana, la pista
d’atletisme de Can Rosés i
la seu de Protecció Civil. A
més, aviat està prevista la
instal·lació de quatre dispositius més en equipaments
esportius, al frontó de Ca
n’Oriol, al pavelló de Can
Rosés, a la petanca Cova
Solera i a la pista poliesportiva Francesc Calvo.
Al marge d’aquests 9
dispositius, l’Ajuntament

Els aparells
s’ubicaran en
zones comercials
i d’oci i en
urbanitzacions
instal·larà pròximament
22 nous desfibril·ladors,
quatre dels quals es trobaran en quatre vehicles
de la Policia Local. La resta
d’aparells, que són portàtils i serveixen per tractar
l’aturada cardiorespiratòria en cas d’urgència

mèdica, estaran ubicats a
l’Ajuntament, l’estació de
Ferrocarrils, el Mercat, la
Biblioteca, la petanca Santa Rosa, la petanca Vallès,
el parc de Ca n’Oriol, el
parc de la Natura, la plaça
Doctor Guardiet, l’Escardívol i la Policia Local. A
més, s’ubicaran dispositius
en punts dels barris i les
urbanitzacions de XimelisCan Serrafossà, Sant Muç,
Can Mir, Castellnou, Can
Barceló-Vallès Park, Can
Solà i Can Vallhonrat-Ca
n’Alzamora.

Entra en vigor la prohibició
d’encendre foc al bosc
REDACCIÓ

La Generalitat de Catalunya prohibeix des d’aquest
dimecres fer foc al bosc
sense la corresponent
autorització per tal de prevenir incendis forestals.
La prohibició es mantindrà fins al 15 d’octubre i estableix que en els
terrenys forestals i en la
franja de 500 metres que
els envolta no es pot fer
foc.
Queda expressament
prohibit cremar restes de
poda i d’aprofitaments
forestals, agrícoles o de
jardineria. Tampoc no es
poden fer focs d’esbarjo
ni altres relacionats amb
l’apicultura. Dins de les
àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les d’urbanitzacions, es podrà fer foc
quan s’utilitzin barbacoes
d’obra amb mataguspires
o fogons de gas.
També queda prohibit

llençar objectes encesos,
abocar escombraries i
restes vegetals i industrials de qualsevol mena
que puguin originar un
incendi, llançar coets, focs
d’artiﬁci o altres artefactes
que continguin foc, així
com utilitzar bufadors o
similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys
forestals.
De forma extraordinària, si s’han de realitzar determinats treballs
i activitats que suposen
un risc d’incendi forestal,
cal demanar l’autorització
per fer-ho al Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural.
L’Ajuntament de Rubí
està duent a terme enguany un pla de manteniment de franges forestals
i parcel·les privades en
diferents urbanitzacions
del municipi.
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Els municipis afectats per l’aturada de l’enllaç de
l’A-2 amb l’AP-7 exigeixen la ﬁnalització de les obres
REDACCIÓ

Representants d’una desena d’ajuntaments del
Vallès Occidental i del Baix
Llobregat es van reunir
dimarts a Castellbisbal per
fer un front comú i exigir al
govern espanyol la finalització de les obres d’enllaç
entre l’A-2 i l’AP-7, que es
van iniciar fa més de 10
anys i actualment estan
aturades i sense data de
represa.
A la reunió, convocada
per l’alcalde de Castellbisbal, Joan Playà, hi van
assistir la primera tinent
d’alcalde de Rubí, Maria
Mas, les alcaldesses de Representants d’una desena d’ajuntaments afectats per la paralització de les obres s’han reunit a
Sant Cugat, Mercè Cone- Castellbisbal. / Ajuntament de Castellbisbal
sa, i de Pallejà, Ascensión
Ratia, l’alcalde de Molins
El principal acord que institucions que també es per la paralització de les
de Rei, Joan Ramon Casals, es va assolir en la reunió puguin veure perjudicades obres─.
així com el primer tinent va ser iniciar els treballs
A més, també es va
d’alcalde del Papiol, Jordi per constituir-se com a Demanen que es
decidir demanar una reBou, el tinent d’alcalde de grup de municipis afectats reprenguin les
unió amb el ministre de
Terrassa, Marc Armengol, i convidar-hi els agents obres i l’enllaç
Foment, Íñigo de la Serna,
i la regidora d’Urbanisme socials i econòmics ─asper la qual es buscarà la
s’obri durant
de Sant Andreu
la Bar-+ok.pdf
sociacions
empresarials,
implicació i el suport del
Març2017 de
DR 258x165
1
24/02/17
14:08
ca, Eva Prim.
sindicats i altres entitats i aquest any
conseller de Territori i Sos-
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“L’enllaç de
l’A-2 amb l’AP-7
és fonamental
per garan�r la
mobilitat dels
rubinencs”
tenibilitat, Josep Rull.
Paral·lelament, tots
els municipis es van comprometre a adherir-se al
manifest ‘Connexió, ara!’
que l’Ajuntament de Castellbisbal va aprovar el
passat mes de gener i que
el Ple de l’Ajuntament de
Rubí va aprovar al febrer.
El document reclama
a l’executiu espanyol que
reprengui les obres de forma immediata i exigeix un
calendari d’execució que
garanteixi que l’enllaç es
podrà posar en funcionament durant aquest any.
Beneficiós per Rubí
“Creiem que aquest enllaç
entre l’A-2 i l’AP-7 és fonamental per garantir la mo-

bilitat dels rubinencs i que
ens permetrà guanyar en
connectivitat a les zones
empresarials de la ciutat,
fet que les farà més competitives i fortes”, assegura
Maria Mas. Segons Mas,
“fa anys que Rubí es va implicar en aquesta reivindicació, que es va promoure
des del grup socialista de
Castellbisbal”.
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Rubí es manifesta
contra la transfòbia

La manifestació va transcórrer pel centre de la ciutat. / Ràdio Rubí

REDACCIÓ

Rubí, la ciutat on un jove
transsexual es va treure la
vida fa poc més d’un any, ha
sor�t al carrer per mostrar la
seva repulsa a la transfòbia.
Més d’un centenar de persones van respondre a la crida
de la Plataforma d’Afectats
pel Bullying AlanMón, que
va convocar una mobilització
en protesta contra el missatge transfòbic d’Hazte Oir
–simbolitzat amb l’autobús
taronja que diu ‘Les nenes
tenen vulva, els nens tenen
penis. Que no t’enganyin’– i
les paraules donant-hi suport del mossèn Javier Villanueva durant la celebració

del Dia d’Andalusia.
Divendres a la tarda van
ser molts els rubinencs que
van sortir des de la plaça
Pere Aguilera per dirigir-se
ﬁns a la plaça Nova Estació.
Pel camí, els manifestants
van fer una aturada a la plaça Salvador Allende, on van
guardar un minut de silenci
en record d’Alan Montoliu,
el jove transsexual que es
va suïcidar a ﬁnals del 2015
i que havia patit durant
molt de temps assetjament
escolar.
Amb pancartes de suport
a les persones transsexuals i
un autobús de cartó on es
podia llegir ‘Hi ha nens amb
vulva, hi ha nenes amb pe-

L’AV de Sant Jordi Parc,
sa�sfeta per la trobada
amb l’alcaldessa

nis. Que no t’enganyin’, els
manifestants van arribar al
ﬁnal de l’i�nerari. “Seguirem
lluitant perquè no es produeixin atacs ni discriminacions
envers ningú”, afirma Miriam Mondelo, una de les
integrants de la plataforma
AlanMón.
A la plaça de la Nova
Estació, els organitzadors
van llegir un manifest de
condemna a la transfòbia,
contra el discurs de l’odi i
les discriminacions. Posteriorment, van cremar la
portada del llibre homòfob i
transfòbic ‘Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el
colegio?’, editat per l’en�tat
ultracatòlica Hazte Oir.

Concentració
a favor de la
pau i l’acollida
de persones
refugiades
L’en�tat Rubí per la pau
ha organitzat una concentració el dijous 23 de
març a les 19 hores a la
plaça Pere Aguilera en
favor de la pau i en solidaritat amb les persones
refugiades. Rubí per la
pau organitza aquesta
ac�vitat tots els quarts
dijous de mes.
La intenció d’aquesta
manifestació és denunciar els conﬂictes bèl·lics
que hi ha al món, el negoci de les armes, els murs
de separació, la situació
de milions de persones
desplaçades per la guerra, les migracions forçades per espoliacions i
explotacions i l’incompliment dels drets humans.
A més, els organitzadors
també cri�quen la falta
de respostes i d’ac�tuds
solidàries dels governs
que integren la Unió Europea.
A més de la concentració davant de la casa
consistorial, la plataforma Rubí per la pau
també ha organitzat una
‘performance’ de danses
d’arreu del món amb
l’objec�u de simbolitzar
la riquesa de la diversitat
en la cultura. / DdR

Els veïns de la Zona Nord
organitzen una calçotada
Prop de 400 persones van
participar dissabte en una
calçotada popular que va tenir lloc al Club Petanca Rubí i
que va organitzar l’Associació
de Veïns de la Zona Nord.

Cada any, aquesta entitat
organitza una festa popular
entre el veïnat. L’àpat va
comptar amb l’assistència de
l’alcaldessa de Rubí i altres
regidors del govern. / DdR

Veïns de Sant Jordi Parc, durant la reunió. / Cedida

L’Associació de Veïns de Sant
Jordi Parc ha mostrat la seva
sa�sfacció per la reunió man�nguda la setmana passada
amb l’alcaldessa, Ana M.
Mar�nez, dins del projecte
Alcaldia als barris. La trobada
entre la màxima responsable
municipal i el seu equip i

els veïns va tenir lloc a un
local proper al Forn de Can
Xercavins, ja que l’en�tat no
disposa de local propi.
Durant la reunió, els representants de l’en�tat van
passejar amb l’alcaldessa per
demanar-los millores en l’espai públic del barri. / DdR

Al voltant de 400 persones no es van voler perdre la calçotada dels veïns
de la Zona Nord. / Localpres
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El rubinenc Samuel Sánchez guanya el
Premi Nacional de Recerca al Talent Jove
Samuel Sánchez, professor
inves�gador ICREA a l’Institut de Bioenginyeria de
Catalunya, ha guanyat el
Premi Nacional de Recerca
al Talent Jove 2016, un guardó dotat en 10.000 euros
que reconeix la qualitat i
l’excel·lència professional
del seu treball i que atorga
la Generalitat de Catalunya
i la Fundació Catalana per la
Recerca i la Innovació.
El rubinenc ha estat seleccionat pel seu treball pioner en el desenvolupament
de nanomotors i nanorobots
autopropulsats, disposi�us
que tenen un alt potencial
en l’àmbit de la medicina,
com l’alliberament controlat de fàrmacs, o el medi
ambient, per netejar aigües
contaminades.
Aquest no és el primer
premi que guanya Sánchez,
que ja va ser premiat el
2015 amb el Premi Fundació
Princesa de Girona a la Inves�gació Cien�ﬁca i també
amb el Premi de Millor jove
espanyol inves�gador de la
revista MIT Technology. El
rubinenc està considerat el
creador del motor robò�c
més pe�t del món –1.000

cops més pe�t que el diàmetre d’un cabell– i el líder
del desenvolupament de
nanorobots i nanomotors.
Samuel Sánchez, de 36
anys, va estudiar a Maristes
Rubí i a l’institut Duc de
Montblanc i es va llicenciar
en Química a la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB). Posteriorment, va fer
un doctorat en Biosensors
Electroquímics i va marxar
al Japó i després a Alemanya, quan les portes per
treballar a l’estat espanyol
se li van tancar. L’any 2015,
l’Ins�tut de Bioenginyeria
de Catalunya li va donar
l’oportunitat de liderar el
seu propi equip de nanotecnologia i va tornar a casa.
Pel que fa al Premi Nacional de Recerca, el guanyador ha estat el �sic Lluís Torner, director de l’Ins�tut de
Ciències Fotòniques (ICFO),
pel seu treball pioner en
fotònica. Els guardons s’entregaran el 23 de març a
les 19.30 hores al Teatre
Nacional de Catalunya, en
un acte que comptarà amb
la presència del president
de la Generalitat, Carles
Puigdemont. / DdR

Txarango i Doctor Prats
llueixen les polseres
solidàries de Rubí Acull

Txarango, amb la banderola de Rubí Acull. / Cedida

Els grups de música Txarango i Doctor Prats s’han
sumat a la campanya solidària de Rubí Acull lluint les banderoles i les
polseres que ven l’en�tat
rubinenca. Doctor Prats
ha mostrat una fotograﬁa
amb les polseres, mentre
que Txarango ha fet un
vídeo donant suport a la
campanya.

Les polseres tenen el
lema ‘Jo vull acollir’, mentre que a les banderoles
es pot llegir ‘Obrim Fronteres. Refugiades benvingudes’. Els dos productes
es venen al CRAC per recaptar fons per ajudar a
les persones refugiades
dels camps d’Eleonas i
EKO, a Grècia, i d’Harraga,
a Melilla. / DdR

El rubinenc Samuel Sánchez ha estat novament guardonat. / Arxiu
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David Fernández creu que
a Rubí hi ha “una corrupció
de la sobirania popular”

Ana M. Mar�nez és reelegida
primera secretària del PSC Rubí
REDACCIÓ

David Fernández, Eulàlia Reguant i Julià de Jódar. / M.C.

Els ex-diputats de la Candidatura d’Unitat Popular
(CUP) David Fernández i
Julià de Jódar i la diputada
de la CUP Eulàlia Reguant
van presentar dimecres al
vespre a la Biblioteca el
llibre ‘Llums i taquígrafs.
L’atles de la corrupció als
Països Catalans’. Es tracta
d’un conjunt de quatre
volums que expliquen un
centenar de casos de corrupció succeïts en els darrers anys: el cas Palau, el
Pretòria, l’Innova, el Palma
Arena, el Gürtel o el de
les ITV, per posar només
alguns exemples.
E l d o c u m e nt , q u e
ha comptat amb la collaboració d’una setantena
de persones i que s’ha ﬁnançat amb una campanya
de micromecenatge, recull
605 persones imputades
per corrupció.
Sobre el que ha passat
a Rubí durant els darrers
mesos, amb l’entrada del
regidor Sergi García al
govern, David Fernández
no té cap dubte que “es
tracta d’una corrupció de
la sobirania popular i un
cas clar de transfuguisme,
els companys de la CUP a
Rubí ho han expressat des
del primer dia”, va aﬁrmar

l’ex-diputat. Fernández
considera que “també
és corrupció moral no
atrevir-se a defensar els
drets civils i polí�cs que
assisteixen Joan Coma”, en
relació al rebuig del Ple de
Rubí a aprovar una moció
en defensa del regidor de
Capgirem Vic.
Fernández considera
que la “sociovergència”
ha copat gairebé tots els
casos de corrupció, relacionats amb “la cultura
de l’avarícia i la cobdícia,
el tsunami immobiliari,
el finançament irregular
dels par�ts, el frau ﬁscal
a la indústria, etc”. Una
corrupció que la publicació
es�ma en 16.000 milions
d’euros anuals de frau
ﬁscal a Catalunya.
Per la seva banda, la diputada Eulàlia Reguant va
explicar que hi ha par�ts
que “han viscut i viuen de
la corrupció perquè forma
part del seu ADN, de com
han entès el poder i la seva
presa de decisions en el
dia a dia”.
A la xerrada, hi van
assis�r prop d’una seixantena de persones. La CUP
Rubí va col·laborar amb la
publicació d’aquest llibre
amb 300 euros. / M.C.

L’agrupació local del Par�t
dels Socialistes de Catalunya
(PSC) ha renovat la seva
execu�va i ha reelegit Ana
M. Mar�nez com a primera
secretària del par�t.
L’agrupació es va reunir
dijous de la setmana passada per triar un nou equip de
treball, format per 26 persones, que va obtenir el 98,7%
del suport de l’assemblea.
Mar�nez va subratllar que
continuarà “oferint propostes i solucions des del
socialisme als problemes de
la ciutadania”.
La nova comissió execu�va està formada per Maria
Mas com a vice-presidenta i
Rafael Güeto com a responsable d’organització, amb
Ivan García i César Rodao
com a adjunts. La responsabilitat en comunicació
recau en Roberto Mar�n i
l’àrea de xarxes socials, en
Arantxa Gabilondo. Entre la
resta de membres de l’execu�va, destaca la presència

Alguns dels membres de la nova execu�va del PSC. / Cedida

de Marta García, que es fa
càrrec de política social,
igualtat i habitatge, Moisés
Rodríguez, que s’encarrega
d’ocupació, Juan López, responsable d’infraestructures,
Héctor Suárez, que té l’àrea
de política municipal, M.
Carmen Cebrián, que porta
política territorial, Sonia
Bermejo, que s’encarrega de
formació o Montse Esparza,
responsable d’igualtat.

La nova execu�va està preocupada
pel “bloqueig i la crispació” polí�ca
El PSC s’ha mostrat preocupat “pel clima polí�c de bloqueig i crispació, especialment a les xarxes socials”, segons
ha explicat el responsable de polí�ca municipal, Héctor
Suárez. El socialista ha condemnat la pintada apareguda
fa uns dies a la seu del par�t, on es podia llegir ‘Amb la
llengua no es negocia’i considera que “cal fer una reﬂexió”
i deixar de banda “l’insult i la difamació”. D’altra banda,
el responsable d’organització, Rafael Güeto, ha convidat
a “debatre en un to construc�u”. / M.C.

L’AUP insisteix en què cal regular els
serveis funeraris amb una ordenança
L’Alterna�va d’Unitat Popular (AUP) insisteix en el fet
que és necessari crear una
ordenança ﬁscal per regular
el preu dels serveis funeraris
a Rubí, actualment en mans
de Montserrat Truyols a
través d’un conveni d’explotació.
La formació assembleària ja va presentar una moció
en el Ple de febrer per de-

manar-ho, juntament amb
altres mesures. Com el text
no va ser aprovat, l’Alterna�va tornarà a presentar un
nou text en què el que es
demana és que l’empresa
faci públics els preus, tal
com recull el contracte, i que
el govern impulsi una ordenança ﬁscal per regular la
prestació del servei a par�r
del 2018. La moció també

recull la necessitat de revisar
el contracte i adaptar-lo a la
norma�va actual per poder
fer efec�va la liberalització
del mercat funerari a Rubí.
D’altra banda, la formació presentarà una segona
moció per demanar la installació de panells municipals
per millorar la difusió d’ac�vitats i en�tats. Segons recull el text, aquests cartells,

que en cap cas podrien
u�litzar empreses privades
i que servirien per anunciar
actes o activitats, haurien
d’estar col·locats a prop
d’equipaments municipals
i estar protegits amb vidre.
La proposta de l’Alterna�va
és que el mateix personal
de l’equipament ges�oni el
servei després de la creació
d’un protocol. / DdR
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La Diputació de Barcelona aporta 11,2 MEUR per arranjar
1.650 km de camins veïnals de 257 municipis

Ź(OVDMXWVG¶DTXHVWSURJUDPDHVSRGHQGHVWLQDUDGLIHUHQWVWUHEDOOVGHPDQWHQLPHQWGHVGHSRVDUXQDFDSDGHURGDPHQW¿QVDWDSDUHOVIRUDWV
que hi puguin haver al camí. | Diputació de Barcelona

Redacció

L

a Diputació de Barcelona ha endegat
un Programa complementari de millora i
manteniment de camins
per als propers tres anys,
amb l’objectiu de donar
suport a les necessitats
dels diferents municipis
de la demarcació en el
manteniment d’aquestes
vies veïnals. Les primeres actuacions del programa s’iniciaran els propers
mesos, i aniran a càrrec
dels mateixos municipis.
El programa, que està dotat amb 11,2 milions d’euURV VH¶Q EHQH¿FLDUDQ XQ
total de 257 municipis de
la demarcació de Barcelona, que són els que s’han
acollit a la convocatòria.
D’acord amb les sol·licituds rebudes, es podran
arranjar un total de 549
camins que suposen uns
 NP HO TXH VLJQL¿FD
que gràcies a aquest programa es podrà arranjar
prop del 10% del total dels
camins veïnals que hi ha

en el territori de la demarcació de Barcelona.
Gràcies a aquest proJUDPD TXH EHQH¿FLDUj
a un conjunt de 185.000
usuaris que circulen per
aquestes vies, ja que es
millorarà l’accessibilitat
a 900 nuclis de població
i urbanitzacions aïllades,
4.400 masies disseminades i més de 3.200 explotacions agràries i ramaderes repartides pel conjunt
del territori. Així mateix,
gràcies a aquestes obres,
es podran crear uns 200
llocs de treball temporals.
D’acord amb el programa, que està en vigència
pel període 2016-2019 a
raó de 2,8 milions d’euros d’inversió anual, cada
municipi ha pogut sol·licitar un ajut per aquells
camins del seu terme que
hagi cregut més necessari, d’acord amb el seu
criteri, ja sigui per motius
d’urgència, com ara per
reducció de riscos imminents o d’arranjament
del paviment per restituir

ŹUn camí en bon estat; la Diputació treballa perquè tots els de la demarcació
estiguin en aquest òptim estat. | Diputació de Barcelona

ODYLDOLWDW¿QVDXQPj[LP ràtio d’importància social
a partir dels quilòmetres
de 50.000 euros.
de camins per 1.000 haCriteris per la subvenció bitants.
Entre els criteris que
s’han tingut en compte a També s’ha tingut en
l’hora de donar aquests compte l’aportació ecoajuts hi ha la connectivi- nòmica municipal i la imtat a nuclis disseminats, portància territorial dels
especialment en el cas camins en l’àmbit del
d’accés a nuclis dissemi- municipi, a partir de la
nats en l’entorn rural, la ràtio del nombre de qui-

lòmetres de camins per
l’extensió
quilòmetres
quadrats del terme municipal. En aquest aspecte,
s’ha tingut en consideració més l’extensió del
terme municipal que no
el nombre d’habitants de
cada municipi, de cara a
poder afavorir els de més
extensió i amb una menor
població.
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El desacord en el model de negociació
acaba amb qualsevol possibilitat de diàleg
L’execu�u local, format pel
Par�t dels Socialistes (PSC)
i el regidor adscrit a Convergència Democràtica (CDC)
Sergi García, ha negociat
el pressupost per al 2017
amb Ciutadans (C’s) i el
Par�t Popular (PP), mentre
que Esquerra Republicana
(ERC), Alterna�va d’Unitat
Popular (AUP), Inicia�va per
Catalunya (ICV), CDC i Veïns
per Rubí han rebutjat seure
a dialogar, segons el govern.
Aquests grups havien demanat una taula de negociació
conjunta, argumentant que
desconﬁaven del PSC perquè els acords signats l’any

passat no s’havien complert,
i que era millor conèixer què
proposava cada partit. La
pe�ció no va ser acceptada
per l’execu�u local, que va
optar per les reunions bilaterals que consideren que
són “més opera�ves”. CDC,
ara PdeCAT, exigia també
l’expulsió del regidor Sergi
García del govern.
El desacord va provocar la nega�va a negociar
d’aquests grups, decisió
criticada pel govern, que
els ha acusat d’anteposar
“estratègies partidistes”
per damunt de l’interès de
la ciutat. / C.C.

La par�da del Servei de Català, un altre
dels aspectes polèmics de la proposta
L’execu�u ha negat que la
proposta de pressupost del
2017 contempli una retallada de la par�da des�nada al
Servei Local de Català (SLC)
com alguns par�ts de l’oposició havien denunciat.
Segons Moisés Rodríguez, es tracta “d’un ajustament de 28.000 euros,
fruit d’un exercici d’eficiència pressupostària”. El
regidor de Serveis Centrals
també ha assegurat que

POLÍTICA
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aquest ajust “en cap cas
afectarà cap servei i cap
treballador” i ha apuntat
que s’està treballant en el
compliment d’un acord de
Ple per traslladar el local del
Servei a unes dependències
municipals, el que suposarà
l’estalvi de les despeses de
lloguer.
Per a Rodríguez, “ningú
pot posar en dubte el compromís amb la llengua del
PSC de Rubí”. / C.C.

El govern presenta la proposta de pressupost
per al 2017 que puja a 75 milions
Les persones i el manteniment urbà, prioritats per a l’execu�u
CRISTINA CARRASCO

L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez,
i el �nent d’alcalde de l’àrea
de Serveis Centrals, Moisés
Rodríguez, han presentat
aquest dimarts la proposta
del pressupost municipal per
aquest 2017. Es tracta d’uns
comptes que pugen a més
de 75 milions d’euros i que,
segons Mar�nez, reforcen les
par�des des�nades a serveis
que són prioritaris per al govern com ara els serveis a les
persones i el manteniment
de l’espai públic.
La primera edil ha destacat que s’incrementa en un
70% la despesa per projectes
estratègics de desenvolupament econòmic local, mentre
que les par�des per a afavorir
l’ocupació han augmentat un
39% en dos anys. “És un pressupost que reforça la lluita
contra l’atur i la recerca de
feina, la millora en l’ocupació
és prioritària per nosaltres”,
ha assenyalat Mar�nez, qui
s’ha referit al projecte Rubí
Forma, un dels eixos del qual

Ana M. Mar�nez i Moisés Rodríguez, durant la roda de
premsa. / Localpres
és adaptar l’oferta forma�va
a les necessitats reals de les
empreses.
La màxima responsable
municipal també ha ressaltat
que en els dos darrers exercicis el pressupost des�nat a
les famílies més necessitades
i a la lluita contra l’exclusió
social s’ha incrementat en un

47%, mentre que la par�da
per a persones i famílies amb
diversitat funcional ha pujat
en un 35% i la des�nada a
ajuts a en�tats que treballen
en projectes d’inclusió s’ha
incrementat en un 34%.
Per l’alcaldessa, el pressupost també prioritza el
manteniment de la ciutat,

amb un increment de les
par�des des�nades a aquest
objectiu, amb accions que
s’intensificaran a partir de
l’es�u.
“És una proposta de pressupost que posa de manifest
que tenim un projecte per la
ciutat, que hi ha un model de
present i futur”, ha apuntat
Mar�nez. L’alcaldessa també
s’ha referit al Pla d’inversions
2017, “que aviat es començarà a negociar”, i sobre el
qual ha dit que recollirà les
accions pendents del pla d’inversions de l’any passat, ja
que la majoria dels projectes
no s’han pogut iniciar, segons
ha reconegut.
Segons Mar�nez, aquest
pla recollirà projectes importants de ciutat com el parc de
Ca n’Oriol, la rehabilitació del
Casino, l’ampliació i paciﬁcació del centre de la ciutat, la
millora dels polígons industrials i la futura anella verda.
Els comptes es van debatre ahir dijous al vespre en un
Ple extraordinari –sobre el
qual informarem la setmana
vinent–. L’execu�u comptava
amb el suport de C’s i PP per
tirar endavant l’aprovació
inicial.

VR assegura que la nova RLT
presenta múl�ples irregularitats
Antoni García, portaveu
de Veïns per Rubí (VR), ha
assegurat en una roda de
premsa que la nova Relació
de Llocs de Treball (RLT)
conté irregularitats.
Segons García, la seva
denúncia es basa en un
informe de la secretària
municipal en el qual “es
recomana la retirada de
l’aprovació de la modiﬁcació
de l’RLT i la realització d’un
estudi previ de Recursos
Humans”.
En aquest informe, la
funcionària de l’estat aﬁrma
que alguns informes sobre
l’RLT no estan prou argumentats, que hi ha places
que no estan equiparades
quant a la remuneració i
que hi ha personal laboral
fent funcions que corresponen a funcionaris. L’informe
també assenyala que hi ha
la possibilitat d’incórrer en
un vici de nul·litat derivat
de la manca de negociació
col·lec�va i ressalta que hi

manca la signatura de Recursos Humans.
Aquesta RLT, segons ha
explicat VR, incorpora dos
nous llocs de treball, un
coordinador d’alcaldia, amb
una remuneració anual de
60.000 euros, i un nou tècnic de comerç. En el primer
cas, la secretària també té
dubtes legals sobre la nova

El govern acusa
VR de ser
poc seriós
i d’entorpir
l’acció de govern
ﬁgura que es pretén crear i
indica que cal fer un procés
de selecció. Pel regidor de
Veïns, el govern haurà de
“jus�ﬁcar la creació d’aquesta plaça”.
El regidor independent
també considera que l’informe corrobora les crí�ques
que fa mesos que la forma-

ció realitza contra la ges�ó
de la plan�lla municipal i les
contractacions públiques.
“No és cap novetat”
El regidor socialista Moisés
Rodríguez considera que,
amb aquestes manifestacions, VR fa “un tractament
poc seriós del tema” i manté
la línia “d’entorpir l’acció
de govern”. L’edil considera
que l’informe, que no és
obligatori ni vinculant, posa
de manifest allò que tothom
ja sabia, la precarietat de la
plan�lla municipal. “No és
cap novetat i nosaltres treballem cada dia per arreglar
la situació. No podem tancar
l’Ajuntament i fer-ho tot de
nou”.
Per aquest motiu, segons el regidor, és necessari
aprovar l’RLT. Pel que fa al
nou coordinador d’Alcaldia,
Rodríguez ha dit que aquesta ﬁgura ja exis�a i que és
necessària per organitzar
millor l’Ajuntament. / DdR

PUBLICITAT
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és d’un centenar de persones
van participar divendres
passat a la nostra ciutat en
una manifestació de rebuig a
la transfòbia i als missatges com el de l’associació ultraconservadora Hazte Oir –entitat
que per cert va ser declarada d’utilitat pública
l’any 2013 pel ministre Jorge Fernández Díaz
i per tant gaudeix de beneficis fiscals– o el
del mossèn que va oficiar la celebració del
Dia d’Andalusia.
Nous intents dels ultraconservadors per
retornar a temps passats, èpoques marcades
per la uniformitat i la intolerància. Després
de dècades de molt lent progrés cap a la tolerància social no es pot fer ni un pas enrere. Ni
per agafar impuls, perquè encara queda molt
per fer, i perquè encara hi ha sectors que a la
mínima ressorgeixen i intenten portar-nos de

En record de Jaume Clarós Gili
La setmana passada ens va deixar el Jaume
Clarós, més conegut com el Jaume del
Celler, a l’edat de 89 anys.
D’en Jaume destacaríem que va ser un
savi del vi i del seu procés d’elaboració. No
debades, durant més de 30 anys va ser l’encarregat del Celler Cooperatiu i va viure de
primera mà les darreres dècades de la vinya
rubinenca a gran escala, fins al tancament
d’aquest emblemàtic equipament vitivinícola del nostre poble. Coneixia com ningú
els secrets per fer vi de taula, mistela, vi
ranci o vi bullit, menes de vi molt presents
a la vida rubinenca del segle XX.
I, sobretot, gaudia compartint els seus
coneixements amb la gent del poble i
amb les noves generacions. Un bon home,
sempre atent amb qui li demanava consell
o amb qui volia aprendre del vi o de la
feina de pagès.
El vi era la seva passió, però també era

EDITORIAL

Tolerància

nou a la foscor de la intolerància.
Les identitats sexuals, lliurement escollides, són fruits de la diversitat humana.
Als col·lectius de lesbianes, gais, bisexuals i
transsexuals (LGBT) els està costant molt
arribar a una “certa” normalitat a la societat.
Tant, que molts s’han deixat la vida pel camí
en aquesta lluita de poder viure la seva sexualitat i la seva vida lliurement, en la lluita per
ser acceptats. I a Rubí, molts ho saben i han
viscut de prop les tràgiques conseqüències
de la intolerància.

Cartes de la ciutadania

un mestre d’empeltar la vinya i els arbres
fruiters, una destresa que només tenen
aquells que han trepitjat el camp des de
menuts. El contacte amb la terra no el va
deixar mai, una vegada jubilat i juntament
amb el seu bon amic Francesc Bancells van
conrear plegats durant molts anys la finca
de Cal Maginet, al Mas Jornet. Encara el
recordem treballant amb orgull la peça
d’hort o aplegant les olives d’aquest bell
racó de Rubí.
Amb el traspàs d’en Jaume del Celler,
Rubí perd un altre dels seus homes savis,
amb un coneixement únic de la pagesia.
Gràcies pel teu mestratge, Jaume. Et
trobarem a faltar. Descansa en pau.
Associació Rubí d’Arrel
L’estat espanyol, un fre per a l’economia
catalana
La Cambra de Comerç de Barcelona va
presentar el passat mes de novembre uns

El Tuit de la setmana

16 de març

Aitor Sanchez @integraitor

#rubicity així no

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

La tolerància es basa en el respecte cap el
que és diferent, en acceptar idees, pràctiques
o creences que siguin diferents de les nostres.
És el reconeixement de les diferències inherents a la naturalesa humana, a la diversitat
de les cultures, les religions o les maneres de
ser o d’actuar.
La tolerància social és clau per a una bona
convivència a la societat, és un valor bàsic per
conviure. Educar en la tolerància, com educar
en la igualtat, la solidaritat o el respecte, és
educar en uns valors molt importants per a

i també a Facebook

informes econòmics d’inversions estatals
en inf raestructures a Catalunya prou
explícit.
D’entrada, Catalunya genera el 19% del
PIB al conjunt d’Espanya i té un 16% de
la seva població. En canvi, l’any 2015 el
govern espanyol només va pressupostar-hi
el 9’9% del total. Però si aquest pressupost
en inversions ja és discriminatori contra
Catalunya, l’estat ni tan sols el compleix,
ja que només va executar-hi el 59% del
previst. Així doncs, durant l’any 2015,
Catalunya només va rebre al voltant del 5%
de la inversió en mobilitat feta pel govern
espanyol. I aquesta situació es repeteix
any rere any.
Perquè l’estat prioritza inf raestructures costoses en territoris poc poblats,
com trens d’alta velocitat, amb estacions
caríssimes sense passatgers, aeroports
sense avions... I rescats discriminatoris,
com ara les autopistes radials de Madrid,

poder construir una societat més justa, més
rica i més pacífica.
Tot i que sembla que s’avança en aquest
camí, la nostra societat encara pateix grans
crisis de valors que generen les diverses crisis
socials que es viuen en el món, com les guerres, sovint fruit de l’odi i la intolerància, o el
racisme, símbol de les desigualtats.
Missatges que fan por i que de tant en
tant sorgeixen amb força i a tots els àmbits.
Com en el polític. Missatges com el del nou
president nord-americà, Donald Trump,
contra els immigrants i contra els musulmans
o el del polític holandès Geert Wilders
contra marroquins, refugiats o musulmans,
frenat pel seu poble a les urnes. No es poden
fer passos enrere i tornar a temps d’uniformitat, on la diversitat sigui entesa com un greu
problema, enlloc d’una font de riquesa.

que haurem de rescatar tots nosaltres. I
deixa de banda inversions urgents en zones productives, com poden ser els trens
de rodalies de Barcelona, o del corredor
mediterrani, que, paradoxalment, també
contribuirien al creixement econòmic de
tot l’estat. Talment com si l’estat preferís
perjudicar-se a si mateix si amb això aconsegueix perjudicar més encara l’economia
catalana.
I aquesta política econòmica persistent
i discriminatòria contra Catalunya afecta
tots els ciutadans que vivim aquí, siguem
catalans d’origen familiar o siguem persones vingudes d’altres llocs. Arribades
les coses en aquest punt, algú em pot
explicar quin sentit té que continuem
pertanyent a un estat que ens vol fer mal?
Quin avantatge té per a nosaltres continuar
dins d’Espanya? Algú me’n pot donar una
sola raó?
Enric Larreula Vidal
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5082 noms propis, 5082 crims. Rubí i esport,
valors de ciutat
Vergonya infinita
RUBÍ ACULL

Ens estem acostumant
a les xifres. 5.082 persones han mort ofegades al
Mediterrani l’any 2016.
Més de 30.000 des de l’any
2000. 387.739 van arribar
a Europa l’any passat i més
d’1.000.000 l’any anterior.
N’hi ha 62.401 encallades
a Grècia i retingudes en
camps de concentració i
més de 2.500.000 vivint
encallades a Turquia. Els
estats de la Unió Europea
(UE) es va comprometre
a relocalitzar-ne 160.000
des d’Itàlia i Grècia en dos
anys el 2015 i ara per ara en
porten només 11.692.
L’estat espanyol va acceptar sense gaires ganes reallotjar-ne 18.000 i en porta
només 745. Es calcula que
més de 5.000.000 de persones han fugit de Síria (només de Síria!) i que aquest
país té més de 6.000.000 de
desplaçats interns. El 2016 a
l’estat espanyol hi van arribar 13.246 persones (8.162
d’aquestes per mar). 195 van
perdre la vida a l’estret de
Gibraltar el 2015. A la platja
del Tarajal, a Ceuta, el 6 de
febrer de 2014 l’actuació de

la Guàrdia Civil va acabar
amb 15 persones mortes.
Xifres. Xifres duríssimes. Però unes xifres que
lamentablement ja formen
part del nostre paisatge quotidià com les estadístiques
d’aquell jugador de futbol
o el rècord de
descàrregues
d’aquella cançó de moda
o els milions
d’aquell empresari que
va primer a
la llista Forbes. Xifres que corren el
risc d’amagar-nos les persones. Els milions de l’empresari poden amagar-nos
el patiment de milers de
treballadores a Bangladesh
de la mateixa manera que
un bombardeig de xif res
com el que hem fet a l’inici
de l’article podria arribar a
immunitzar-nos contra el
patiment real de les persones que busquen refugi. I
es tracta d’un patiment que
hem de comprendre i que
no és abstracte. Quan veiem
cues de gent sota la neu per
recollir un ranxo infame en
un camp de concentració

de Grècia, hem de poder
apartar-nos de les xifres per
relacionar-ho amb d’altres
imatges històriques similars
–no tan llunyanes– i amb
l’horror que, com a societat,
tenim clar que van representar. Quan
veiem corrues
de gent amb
mitja vida a
l’esquena fugint a peu per
una carretera
o una via de
tren, cal que
d e i xe m u n
moment de
comptar-les
per pensar en les nostres
àvies que van haver de fer
el mateix fugint del feixisme. Quan algú mor al mar
intentant arribar als nostres
privilegis o mor de fred i
cansament a deu sota zero
en una tenda de campanya
en un camp de Grècia, hem
de passar dels números per
poder dir el seu nom i no
oblidar mai que era una persona que fugia i que ha mort
perquè els nostres governs
han decidit no facilitar-li
aquesta fugida i l’han rebutjada. I no podem oblidar
que aquests governs i la UE

estan violant de manera sistemàtica els Drets Humans;
uns Drets Humans que
exigeixen («de boquilla») a
d’altres actors internacionals
que compleixin.
No deixem que ens converteixin aquest genocidi
(només) en un assumpte
de xifres –«en podem acollir tantes» o «n’han mort
tants»– perquè estarem deixant que el relat de la por i
la xenofòbia ens guanyi una
primera batalla. El respecte
als Drets Humans no es pot
quantificar ni relativitzar.
Encara que les xifres fossin unes altres, encara que
només la meitat de gent
volgués venir, o una desena
part, o només mil! Encara
que una sola persona volgués
refugiar-se amb nosaltres i
li neguéssim aquesta possibilitat, caldria organitzar-se
i alçar la veu per denunciar-ho com cal fer-ho en la
situació actual. Perquè no
parlem de xifres, parlem de
persones, d’individus com
nosaltres subjectes de drets
que els nostres governs no
estan respectant. I si ells
no ho fan, potser el que cal
és que comencem a fer-los
respectar nosaltres.

Justicia con mayúsculas

JOSÉ SEGURA

El conseller de Justicia de
la Generalitat de Catalunya
junto con la alcaldesa de
Rubí nos han dado la noticia
de que se va a empezar el
trámite administrativo para
dotar a la ciudad de una
nueva sede de los juzgados
a fin de que estén todos
juntos y no dispersos como
hasta ahora. Esta actuación,
como ya va siendo habitual,
carece de la transparencia y
de la filosofía de fondo que
la Justicia merece.
Por una parte, se presta
especial atención a la ubicación y las dimensiones
de una nueva sede judicial.
Siendo este un tema importante, no es, ni de lejos, lo
primordial en cuanto al buen
funcionamiento del sistema
judicial. Por supuesto que es
necesario que los funciona-

rios/as de la administración
de justicia tengan un entorno laboral cómodo y adecuadamente dotado y que los
profesionales del Derecho
(abogados, procuradores
etc.) tengan los juzgados en
un solo sitio y no hayan de
recorrer toda la ciudad de
oficina en oficina.
No obstante, lo que de
verdad nos importa a los
justiciables, es decir a los
ciudadanos/as, es el desarrollo en general de la justicia,
la correcta aplicación de
las leyes, los procesos sin
dilaciones indebidas, y, en
definitiva, que se imparta
JUSTICIA con mayúsculas.
Y, lógicamente, todo ello
no se consigue únicamente
con dependencias nuevas.
Para ello hay que cambiar
de política y, sobre todo, de
políticos, y ese debería ser el
objetivo de partidos supues-

tamente progresistas como,
en teoría, es el PSC.
Nuestras autoridades,
autonómicas y municipales,
no deben hacer alardes de
algo que no les compete y
deben informar debidamente a los ciudadanos. Quiero
decir que dentro del sistema
judicial español, ni los ayuntamientos ni los gobiernos
autonómicos tienen nada o
casi nada que decidir. Los/as
jueces dependen del Consejo
General del Poder Judicial, y
este, a su vez del Ministerio
de Justicia. Los/as fiscales y
secretarios/as directamente
del Ministerio de Justicia, y
el personal administrativo
(oficiales, agentes, etc.) de
los gobiernos autónomos,
los ayuntamientos se limitan
a “salir en la foto” y poca
casa más.
Por otro lado, el conseller
habla de una partida pre-

supuestaria de 20 millones
de euros en concepto de
alquiler de la nueva sede
de los juzgados. Sería muy
importante que especificase
si la cifra es anual o, si por el
contrario, es para un número
determinado de ejercicios.
Se opta por el alquiler en
aras a una mayor rapidez,
según el conseller, la nueva
sede puede estar lista en 1 ó
2 años. Con 20 millones de
euros y dos años por delante,
¿realmente no puede hacerse
algo nuevo? Pensemos que
se trata de ubicar tan solo 8
juzgados.
Creo que nos merecemos
más y mejores explicaciones, pero, sobre todo, una
actitud firme y decidida en
contribuir a que la justicia
se aplique con la equidad
a la cual, indudablemente,
somos acreedores de pleno
derecho.

JUAN LÓPEZ
NÚÑEZ
Regidor d’Esports

Rubí és una ciutat amb una
gran tradició esportiva i
un ampli ventall d’entitats
i activitats que, juntament
amb les instal·lacions i
complexos esportius existents, afavoreixen que prop
de la meitat de la població
faci una activitat física de
forma regular.
El nostre model d’esport està vertebrat des de
les entitats. Amb el seu
treball voluntari, dinamitzen una part molt important de l’esport de Rubí,
adreçat principalment a la
formació d’infants i joves.
Des d’aquí, el meu reconeixement a totes aquestes
persones que, amb el seu
treball diari, fan possible
que l’esport es mogui i generi cohesió social i bona
convivència.
Tot i aquesta gran activitat, Rubí té necessitat de créixer en nombre
d ’ instal·lacions i en la
millora de les existents.
L’Ajuntament de Rubí està
fent una gran inversió per
posar a punt els principals
centres esportius de la
ciutat, amb l’objectiu que
la pràctica esportiva es
faci en les millors condicions possibles. Per aquest

motiu, el 2015 es va fer
una inversió d’1,6 milions d’euros i el 2016, de
960.000 euros. En l’actualitat, se segueix treballant
amb l’objectiu de millorar
els equipaments esportius
existents i planificar-ne
de nous que donin cobertura a les necessitats de la
ciutat.
Un altre dels objectius
importants és afavorir que
el màxim nombre de ciutadans facin una activitat
física de forma regular. En
aquest sentit, se segueix
treballant en programes
d ’espor t per a tothom;
en l’adequació dels parcs
i les places, amb la incorporació de màquines
perquè siguin un punt de
referència d’activitat física,
i en programes adreçats a
persones amb diversitat
funcional.
L’esport i l’activitat
física en general aporten
valor a la ciutat. Per a nosaltres, treballar juntament
amb les entitats de la ciutat, millorar i ampliar els
equipaments i augmentar
els programes d’activitat
física adreçats a tota la ciutadania ens ajudarà a fer de
Rubí una ciutat més activa,
saludable i amb els valors
de convivència necessaris.
En definitiva, una ciutat
de qualitat.

Ramon Benet
i Marimon
Morí a Rocallaura
el 12 de febrer als 90 anys.
Catalanista actiu. Mestre de les
escoles Montserrat, Montessori i
25 de setembre, on va fer cantar
una munió de rubinencs.
Animador de cant i organista a la
Parròquia Sant Pere.
Els seus fills us convidem a una
missa de record que celebrarem
el proper dimecres, dia 22, a
l’església de Sant Pere a les 20 h.
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Móstoles implanta el programa
50/50 a les escoles públiques
REDACCIÓ

Des de principis de febrer,
les escoles públiques de la
ciutat de Móstoles es poden
inscriure al projecte d’eﬁciència energètica 50/50. Una
proposta que replica l’experiència rubinenca a la ciutat
madrilenya i que els edils
madrilenys van conèixer de
primera mà en una visita a
Rubí ara fa un any i mig.
Per Miguel Ángel Ortega,
regidor de Medi ambient de
Móstoles, la virtut del 50/50
“no recau només en la contrastada eﬁcàcia com a eina
d’estalvi energètic, la qual
cosa té conseqüències econòmiques i ecològiques molt
positives; sinó en l’èmfasi
que posa a l’hora de treballar, de manera participativa,
amb el factor humà, que
és el motor dels veritables
canvis socials”.
El 50/50 s’aplicarà com a
prova pilot als cinc primers
centres que ja s’han sumat
a la iniciativa amb la intenció
d’estendre’l el curs vinent

Les escoles del 50/50, rebent un reconeixement en el marc del Congrés Rubí Brilla. / Localpres

a la resta d’escoles i, aviat,
als equipaments esportius;
tal com ha fet també Rubí a
través del Rubí Brilla.
“Ens consta que és una
de les iniciatives que més
engresquen les escoles de
Rubí”, explica el regidor
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Rafael
Güeto, qui afegeix que “els
centres es responsabilitzen
de la seva despesa energètica i això ja és un argument
educatiu potentíssim que, a
més, aconsegueix millorar
la sostenibilitat dels ediﬁcis
públics”.

A Rubí, l’estalvi continua
creixent
Amb el projecte 50/50 es
pretén sensibilitzar la comunitat educativa sobre
l’estalvi energètic i, alhora,
que els centres d’ensenyament redueixin la seva despesa energètica així com
les emissions contaminants
relacionades.
En el marc d’aquest projecte, els centres educatius
es comprometen a reduir
el seu consum, mentre el
consistori retorna la meitat
de l’estalvi aconseguit en
forma de subvenció directa.

L’altra part dels diners, l’Ajuntament els inverteix en projectes d’eﬁciència energètica
que permeten que l’estalvi
vagi augmentant. Durant
el curs passat (2015-2016),
les 12 escoles de Rubí van
aconseguir un estalvi energètic de 66.185,06 euros,
un 27% d’allò que havien
consumit el curs anterior.
Quan es va posar en marxa
aquesta iniciativa, el curs
2012-2013, els centres van
estalviar 57.369 euros (13%).
Des del 2012, les escoles de
Rubí han acumulat un estalvi
de 300.000 euros.
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La importància de les
revisions del nostre vehicle
Respectar el manteniment
articulat en revisions periòdiques pel fabricant del nostre
vehicle és clau per optimitzar
el seu rendiment i vida útil.
La majoria de marques
d’automòbils estableixen per
a tots els seus models intervals de revisió conforme
a un període de temps o un
nombre de km. En realitat,
tots dos paràmetres solen
ser complementaris. És a dir,
si per exemple toca cada 12
mesos o 15.000 km caldria
passar la revisió si el cotxe
sol ha recorregut 10.000 km
en l’últim any, o bé fer-ho si
ha completat més de 15.000
km en menys de dotze mesos
des de l’última revisió.
Els cotxes moderns solen
tenir programat en l’ordinador
de bord els intervals de revisió,
que solen mostrar en un indicador quan s’ha sobrepassat
l’interval de revisió o el vehicle s’aproxima a ell. Alguns
models utilitzen intervals
dinàmics que varien atenent

al tipus de conducció, la qual
cosa allarga o escurça el
manteniment si, entre altres,
la degradació de l’oli i el seu
consum és més ràpid o lent.
L’element clau de les revisions és el canvi de l’oli del
motor. Amb el pas de km i
temps perd propietats, per la
qual cosa la seva substitució
és imprescindible per conservar el motor ben greixat, de
manera que no s’escurci la
seva vida útil i es mantinguin
les seves prestacions.
Juntament amb el canvi de
l’oli del motor s’inclou sempre
en les revisions la substitució
del filtre d’oli, ja que en ell
s’acumulen moltes impureses
juntament amb aproximadament mig litre d’oli usat: en
barrejar-se amb el nou si emplenem, aquest perd les seves
propietats ràpidament.
En les revisions també és
clau comprovar el nivell i si
escau emplenar líquids com
els de frens, adreça, anticongelant i rentaparabrises.

Pel que toca a la substitució del filtre d’habitacle, es
realitza sobre la base de la
recomanació del fabricador,
habitualment prescrita en
el llibre de manteniment del
vehicle. També conegut com
a filtre de pol·len o antipol-

len, evita que aquest i altres
impureses entrin en l’habitacle i siguin inhalades pels
ocupants. Un filtre d’habitacle
brut interfereix en el correcte
funcionament del sistema de
climatització i, per tant, en el
confort de marxa.
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ESPECIAL MOTOR
Descubra el nuevo Hyundai i30

DISEÑO ATEMPORAL
Superficies esculpidas con precisión, silueta estilizada y expresivos detalles de diseño para
una elegancia y sofisticación
sin excesos.
ADELANTE EN ESTILO
El concepto de diseño atemporal
del revolucionario i30 se refleja
en el mimo y la emoción que se
respiran en cada detalle.
ADELANTE CON PLACER
El revolucionario i30 ofrece una
nueva gama de motorizaciones

que incrementan tanto las prestaciones como la eficiencia.

ADELANTE CON FACILIDAD
En sintonía con la elegante
calma de su interior, el revolucionario i30 ofrece sistemas de
asistencia al conductor de alto
nivel que eliminan la tensión de
cualquier viaje.
ADELANTE EN COMODIDAD
La sosegada sencillez del salpicadero y del habitáculo transmite una nítida sensación de
espacio, calidad y elegancia.

Pero no se trata de una mera
sensación: el revolucionario i30
es uno de los más espaciosos de
su clase.
1.0 T-GDi motor de gasolina
El motor 1.0 T-GDi es un compacto motor Turbo de gasolina
con 120cv y 171,1 Nm a 1.5004.000 rpm. Se acompaña con
una transmisión manual de 6
velocidades.
1.4 T-GDi motor de gasolina
Para una conducción dinámica
y ágil, el recién desarrollado
motor 1.4 T-GDI ofrece una
potencia de 140 CV y 242 Nm
de par a 1500 rpm. Este motor está disponible en versión
manual de 6 velocidades o con
cambio de doble embrague de
7 velocidades.
1.6 CRDi motor diésel
Este motor diésel turboalimentado desarrolla un par
impresionante y está disponible
en tres versiones diferentes. La
más potente ofrece 136 CV; el

motor de gama media, 110 CV, y
existe una versión de 95 CV para
el conductor más preocupado
por la economía. Todas ellas se
combinan con una transmisión
manual de 6 velocidades. También disponible con caja automática de doble embrague de 7
velocidades para los motores de
110cv y 136cv.

ADELANTE EN CONFIANZA
Los clientes pueden elegir entre
el sistema de audio premium de
serie con una pantalla táctil LCD
capacitiva de cinco pulgadas
con cámara integrada y dinámica de visión trasera, conectividad Bluetooth y función My
Music, y el sistema (opcional)
de navegación de nueva generación con una pantalla táctil
capacitiva de ocho pulgadas.
Para los conductores que desean conectar sus Smartphones
con el sistema de navegación
de ocho pulgadas, el i30 de

Nueva Generación ofrece Apple
CarPlay y Android Auto. Ambos
sistemas permiten a los usuarios conectar sus dispositivos
y controlar las funciones de
música, teléfono o navegación
en la pantalla. La perfecta
conectividad hace posible que
los conductores y ocupantes
permanezcan conectados sin
dejar de estar pendientes de

la carretera. Con el fin de que
los teléfonos de los ocupantes
están siempre cargados, el i30
de Nueva Generación ofrece
también una plataforma de
carga inductiva inalámbrica
(norma Qi) para teléfonos móviles y un puerto USB situado en
la consola central cerrada.
www.hyundai.com
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Sistema Subaru de Detección
Trasera de Vehículos
El Sistema de detección de
ángulo muerto utiliza sensores
de radar colocados en la parte
trasera del vehículo para que
éste avise de la presencia de
vehículos en los puntos ciegos
traseros (entre los pilares C
y D)
Si el conductor activa el
intermitente para cambiar
de carril y el sistema detecta
un vehículo, las luces LED
intermitentes en el interior
de los espejos retrovisores se
iluminan
Luces de frenada de emergencia
El sistema de luces de frenada
de emergencia es un sistema
que activa automáticamente
los intermitentes de emergencia en caso de frenada de
emergencia (a velocidades
superiores a 60 km/h)
Control de haz de luz
El control de haz de luz es un
sistema que controla de forma

automática la
posición (corta
o larga) del haz
de luz de los
faros delanteros, a través
de sensores y
cámara instalados en el espejo retrovisor
interior
El sistema detecta los faros
del tráfico contrario, luces
traseras (incl. frenos) de los
coches delanteros, iluminación
de carreteras y deflectores

función anti deslumbramiento
es ligeramente más grande
que el estándar (56x248mm
vs 60x236mm del espejo sin
la función)

Espejo retrovisor interior anti
deslumbramiento
El espejo retrovisor interior
regula de forma automática
la cantidad de luz reflejada en
el espejo
Gracias a un sensor situado
en el espejo retrovisor, se monitoriza de forma constante la luz
ambiente y la proveniente de
los faros del vehículo trasero
El espejo retrovisor con la

Cambios en el equipo de
audio
DAB+ es el acrónimo de Digital
Audio Broadcasting, o emisión
de radio en digital
Si bien la radio digital no
está todavía muy implantada
en España, en Europa su utilización está muy extendida, así
que se trata de una función útil
para viajes fuera del territorio
nacional

Els beneﬁcis de la conducció ecològica
Una conducció ecològica es
basa en una sèrie de regles i
recomanacions amb les quals
podem reduir el consum de
carburant fins a un 15%, a més
d’aconseguir una disminució
de la contaminació ambiental,
i reduir també en fins a un
15% les emissions de CO2 a
l’atmosfera.
Segons els experts del sector, aquest tipus de conducció
també aporta altres beneficis,
com la disminució de la contaminació acústica, l’augment
del confort en el vehicle, la
disminució del risc d’accidents
i de l’estrès del conductor.
Són molts els que creuen
erròniament que amb una conducció ecològica el vehiculo es
pot avariar amb més freqüència

per anar massa baix de revolucions, però amb la nova tecnologia aplicada a la mecànica la
veritat és que s’aconsegueix un
important estalvi en els costos
de manteniment del vehicle, en
elements com els sistemes de
frenat, embragatge, caixa de
canvi i motor en general.
En general, una conducció
ecològica es basa en l’anticipació, és a dir, a estar pendents de
la distància de seguretat que
portem respecte als cotxes, i
també estar atents a possibles
semàfors i incidències de la
via.
Per descomptat, també influeixen les «revolucions» a les
quals portem el motor. El parell
màxim del cotxe es troba entre
les 1.500 i 2.000 revolucions

en els cotxes dièsel, i entre les
2.000 i 2.500 en els de gasolina.
Per això, si canviem a una marxa
superior en aconseguir aquestes
revolucions, el consum serà el
menor possible a la mateixa
velocitat.
Un altre exemple. Circulant
a més de 20 km/h amb una
marxa engranada, si no trepitja
l’accelerador, el consum de
carburant és nul. I a «ralentí» el
cotxe consumeix entre 0.5 i 0.7
litres per hora. Actualment el
90% dels conductors malgasten
més del 40% del combustible el
que suposa una important despesa energètica. I a Espanya, el
sector transporti, és responsable
de més del 60% del petroli consumit i del 30% de les emissions
totals de CO2.

Subaru Outback:
Fuera de pista
Subaru puede regodearse de
ser uno de los primeros en
modificar un turismo familiar
y convertirlo en un todocaminos, y fue precisamente con
es modelo Subaru Outback
con el que en 1995 se adentró en el ahora competitivo
segmento de los SUV. Veinte
años después nos presenta
la quinta generación de este
coche de éxito. Su esencia

continúa, un coche familiar
que responda ante condiciones y caminos adversos, pero
sus prestaciones mejoran con
el paso de años.
Su novedad más característica, es que este modelo
es el primero en incorporar el
nuevo sistema de seguridad
preventiva Eyesight de serie
en todas las versiones en las
que el cambio sea automático.
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Este sistema funciona a través
de dos cámaras y sensores
que monitorizan el trafico
tanto coches como peatones,
obstáculos, ciclistas...
Primero efectúa una señal al conductor de peligro
de choque y si este sale la
ignora, entonces actúa sobre
el motor, la transmisión y los
frenos para evitar o reducir la
colisión.
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Tonyina, un aliment versàtil
i perfecte per esportistes
Reconeguem que no mengem tant peix com recomanen els nutricionistes:
un dels pilars fonamentals
de la dieta que hauríem de
consumir unes tres o quatre
vegades a la setmana, com a
mínim, i sempre més regularment que la carn. La tonyina és un dels peixos més

consumits a nivell mundial:
a Espanya es calcula que
cada habitant consumeix
uns 0,60 kg. d’aquest peix
fresc i congelat, mentre que
el consum mitjà de tonyina
en conserva és de 2,62 quilograms.
La tonyina forma part
dels coneguts com “peixos

blaus”, que destaquen per
l’aportació de grasses poliinsaturades i àcids grassos
omega-3. Això resulta beneﬁciós pel cor i pel sistema
circulatori en general i, per
tant, pot ajudar a reduir els
nivells alts de colesterol i
evitar l’aparició de malalties
cardiovasculars com la hipertensió o l’infart. Per altra
banda, aquest peix destaca
pel seu alt contingut proteínic d’alt valor biològic,
el que el converteix en un
aliment ideal per esportistes. I el millor de tot és
que es tracta d’un aliment
molt versàtil i que es pot
afegir a una gran quantitat
de plats.
Malgrat tots els seus
increïbles beneﬁcis, cal ad-

vertir que sempre és més
recomanable optar per la
tonyina fresca o congelada
abans que en conserva, ja
que aquesta última menys
quantitat d’àcids grassos i,
en canvi, el seu contingut
de sodi es pot arribar a
multiplicar per cinc i, per
tant, es desaconsella el consum excessiu de tonyina en
conserva en persones amb
hipertensió. Per altra banda, la tonyina pot acumular
en la seva carn un elevat
contingut de mercuri, especialment en els exemplars
més gran i vells. En aquests
casos convé restringir-ne el
seu consum a dones embarassades i nens petits.
Per AMIC - Redacció

SALUT I BELLESA
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Tot és dins el teu cap

Sé que és una frase que
d’entrada pot semblar xocant per negativa, però avui
vull defensar a totes aquelles persones que no poden
demostrar el seu malestar
amb una prova mèdica diagnòstica.
Són les malalties psicològiques, aquelles que sovint no se sap com s’han de
tractar, si amb psicofàrmacs
o amb psicoteràpia.
En cap moment vull dir
que els psicofàrmacs no siguin segurs i eﬁcaços per al
tractament de les malalties
psicològiques, però sovint
no són una solució profunda

i duradora. Poden alleujar
símptomes i millorar el funcionament cerebral, ser un
alleujament.
Però si no treballem la
nostra ment, que va més
enllà del cervell, no podrem
eliminar la veritable causa
del malestar. Diversos estudis cientíﬁcs demostren que
la teràpia psicològica combinada amb un bon tractament psicofarmacològic,
portat per un especialista,
són un tàndem perfecte.
Fins i tot està reconegut
que una teràpia psicològica
pot ajudar per si mateixa al
tractament de malalties tan

comunes com l’ansietat i la
depressió.
Per això i per molts motius més, vull dir-te: sí, tot és
dins del teu cap, però això
no vol dir que no faci mal
com un os trencat, o que no
t’impossibiliti fer vida normal, com una febre alta.
Potser és la teva ment
la que et porta a patir, però
això no vol dir que el patiment no sigui real.
Per a això hi som els
psicoterapeutes, per ajudar
a alleujar el sofriment de la
ment igual que altres especialistes alleugen els del
cos. I quan els professionals

treballem en equip, el resultat és molt millor, de major
qualitat i durador.
A vegades no cal estar
malalt per necessitar ajuda
i desenredar la nostra troca
mental. Qualsevol passa
una crisi i el malestar “és tot
dins el teu cap”. On sinó?
Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults.
Col.legiada 16.572
KANTOR. Espai d’Atenció
Psicològica
Llobateras 6 – Local 1 (al
costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701

19

El secret per mantenir
la joventut més temps
Menjar de manera equilibrada i donar prioritat a la
fruita i verdura fresca de
temporada repercutirà de
manera positiva no només
en la nostra silueta, sinó
també en la nostra pell,
cabells, ungles, ossos i articulacions, entre d’altres.
Tot això, a la vegada, permetrà mantenir-nos més
joves durant més temps.
A part d’això, hi ha alguns
aliments que contribueixen
més a lluitar contra l’envelliment, segons el poder
antioxidant que contenen.
Un dels productes de temporada que més destaca
per les seves propietats
antiedat són els espàrrecs, aliment complet que
hauríem d’incorporar en
les nostres receptes quotidianes.
Tot i que es poden adquirir al llarg de l’any, és
durant els mesos de març,
abril i maig que podrem
degustar els més tendres i
bons en tots els aspectes.
El que fa que sigui un aliment que ajuda a mantenir
la joventut més temps és el

seu contingut en betacarotè i àcid fòlic, una vitamina
que estimula la creació de
cèl·lules noves i de metionina, necessària per la
bona salut capil·lar, cutània i de les ungles. D’altra
banda, els espàrrecs també
contribueixen a millorar
la nostra visió gràcies a la
zeaxantina, un ﬂavonoide
que ajuda a protegir els
ulls dels raigs ultraviolats
a la vegada que protegeix
contra de degeneració i la
pèrdua de vista.
Els espàrrecs també
es consideren un aliment
depuratiu, ja que són rics
en vitamina C, que ajuda a
eliminar residus acumulats
al nostre organisme. Així
mateix, són molt diürètics
i, per tant, un gran aliat per
a persones que pateixen
algun tipus de dolència relacionada amb els ronyons.
Tot i això, cal aconsellar un
consum moderat, ja que en
grans quantitats podrien
arribar a ser perjudicials
pel nostre sistema renal.
Per AMIC -Redacció
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MASCOTES

Porque ser especial no
signiﬁca ser diferente
Y así es como la hemos tratado desde que llegara a
nosotros. Everest es una
gatita que necesita un hogar
donde la perseverancia sea
su aliada, pero no por ello
la vamos a tratar como ‘diferente’. Su condición hace
de ella una gata desconﬁada
pero sabemos y conﬁamos
en que dentro de ese cuerpecito menudo hay mucho
por descubrir.
Sus miedos impiden que
pueda interaccionar con el
mundo pero con grandes dosis de cariño y dulzura podrá
desprenderse de ese escudo
pesado que lleva puesto. Y
decimos que conﬁamos en
que así sea, puesto que es
una pequeña de tan solo 6
meses, que solo precisa de
alguien que posea la sensibilidad especial de hacerla
conﬁar de una vez por todas
para abrirse a una nueva etapa y una nueva oportunidad
en su vida.

Una pequeña bolita preciosa que espera ese alguien
tan especial, que sea capaz
de aceptar este reto, el de
aceptarla tal y como es, sin
prisas y con constancia que
serán los únicos ingredientes
para el inicio de un gran vínculo y amistad.
Si deseas conocer a Everest, contacta 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

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

ESPECIAL LLAR
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La importància d’una bona iŀluminació
Una bona iŀluminació pot
aportar encant i personalitat
a cada habitació, sempre
que donis amb la ubicació i
els elements correctes.
Tot seguit us donem un
seguit de recomanacions
per a aconseguir gaudir a
casa teva de la millor iŀluminació.
-Una bona llum ha de
ser suau i uniforme. La
iŀluminació de les teves
sales mai ha d’enlluernar i
és millor sense ombres. Per
a això, abans de coŀlocar
els teus llums testa quines
zones queden amb ombres
i com és la millor manera
d’evitar que la llum enlluerni. Si t’agraden les parets
clares un truc que millorarà
la iŀluminació és no posar-les blanques sinó amb
alguna tonalitat semblant:
blanc trencat, beix...
-Intenta establir diferents punts de llum: suavitzen l’ambient i distribueixen l’atenció creant
una sensació d’amplitud.
Un sol punt de llum, per
exemple en el sostre, pot
crear una iŀluminació massa agressiva i damunt si no
són de baix consum i són
massa potents gastaran més
i farà l’efecte a l’estada de
ser més petita. Contraresta
aquests punts negatius amb
nous punts de llum com
focus laterals .

-A part d’usar més d’un
punt de llum, és interessant
barrejar diversos tipus de
llum dins d’una habitació
amb la ﬁnalitat de jugar amb
els seus efectes i transmetre
unes sensacions o unes altres: una llum càlida farà la
teva estada més confortable
mentre que una llum freda
provocarà tranquil·litat o
energia en funció de com
la distribueixis.
-Juga amb la iŀluminació per realçar i ocultar
la presència d’objectes,
mobles, quadres etc. Això
sí, per a aquest tipus d’iŀluminació, coneguda com
a decorativa o indirecta,
planteja’t utilitzar llums
halògens amb reguladors.
Hi ha altres recursos aliats

per fer la iŀluminació de la
teva casa més acollidora:
cortines, llums auxiliars, el

color dels mobles, miralls
iŀluminats.
- Aproﬁta els avantat-

ges de la llum focal, un
complement molt útil per
a la llum general i ideal
per a espais deﬁnits com a
racons de lectura o zones
d’estudi.
- Bany i cuina han de
comptar amb una bona llum
en el bany i la cuina. La
iŀluminació central sol ser
menys intimista, encara que
en les cambres de bany cada
vegada menys, i es tendeix
a optar per l’artiﬁcial però
molt efectiva llum blanca
de tubs ﬂuorescents. En la
cuina prova a afegir diversos punts de llum sobre els
fogons, aigüera, etc. et farà
més fàcil el dia a dia. En els
banys cobra rellevància sobretot el mirall i una opció

molt reeixida és afegir-li
llum als mobles, amb halògens de baix consum.
- Una premissa més que
estètica de seguretat, és que
les zones de pas, principalment passadissos, estiguin
correctament iŀluminades i
que els interruptors siguin
accessibles. Opta per interruptors que et permetin
regular la intensitat de la
llum, amb això tindràs el
poder de crear els teus
propis ambients en funció
de la necessitats: relaxació,
energia...
-Vigila perquè l’excés
de llum també té conseqüències en la nostra salut
i pot provocar insomni o
mal de cap...
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Sistema anticondensación de
ventilación forzada SINCO
Si su vivienda, trastero o bajo
no es capaz de evacuar por sí
sola el exceso de humedad
le recomendamos instalar un
sistema anticondensación de
ventilación forzada SINCO,
para conseguir un aire de calidad, garantizando la correcta
ventilación y aireación de su
vivienda.
Si su vivienda, trastero o
bajo no es capaz de evacuar

por sí sola el exceso de humedad le recomendamos instalar
un sistema anticondensación
de ventilación forzada SINCO, para conseguir un aire
de calidad, garantizando la
correcta ventilación y aireación de su vivienda.
Las humedades por condensación
Se producen cuando el vapor

de agua del aire entra en
contacto con una superﬁcie
fría y se condensa. Suelen
ser paredes mal aisladas,
zonas poco ventiladas o sin
calefacción.
La humedad por condensación no afecta a la estructura de la vivienda, pero si
a la salud de los ocupantes
y al contenido de la misma.
Provoca contaminación ambiental por la aparición de
colonias de moho y es perjudicial para la salud, pudiendo
favorecer la aparición de
alergias o asma.
Los efectos más visibles
son las manchas de moho en
paredes, esquineras, debajo
de ventanas o en armarios,
gotas en cristales, espejos,
alicatados, pinturas impermeables. Después aparecen
mohos y colonias de bacterias.
Es un sistema seguro,
silencioso, ecológico, limpio, le evitará problemas de
salud y alergias, y nunca más
necesitarás abrir las ventanas
de tu casa.
Elimina la humedad por
condensación
Incluso con humedad ambiental exterior cercana al
100% el nivel de humedad
dentro de la vivienda seguirá
siendo saludable.
Mejora la calidad del aire
del interior de la vivienda
• Introduce aire limpio preﬁltrado sin insectos, sin ácaros, sin polen, sin polvo,
sin humedad, sin contaminación.
• Expulsa por sobre-presión
el aire viciado del interior y
los olores de la casa.
• No necesitas abrir las venta-

nas para ventilar la vivienda
(no más miradas de vecinos
ni más riesgo de robos)
Filtro sustituible
Filtro de microﬁbras sintéticas rígido para facilitar su
cambio y lavado. Es necesario limpiar el ﬁltro cada 6-12
meses con agua y jabón. Se
recomienda reemplazar el
ﬁltro cada 12-18 meses.
Beneﬁcios
• Consumo extremadamente
bajo: Sólo 13 watios en
modo eco.
• Mejora signiﬁcativamente
la calidad del aire del interior
de la vivienda: Instalando
el sistema SINCO de ventilación forzada positiva,
expulsamos el aire viciado
del interior que contiene
monóxido de carbono y
humedad, pero al mismo
tiempo introducimos aire
del exterior libre de ácaros,
contaminación o polen.
• Elimina el gas radón: Ayuda a reducir y mantener
controlados los niveles de
gas radón.
• Totalmente automático:
Funciona automáticamente
24 horas al día.
• Precalentador de aire opcional: Los días que la temperatura exterior es muy fría
permite pre-calentar el aire
• Conforme a la Normativa Europea y fabricado
en Europa: Fabricado en
Europa, posee marcado CE,
bajo consumo y favorece la
ventilación de las viviendas
conforme al Código Técnico
de la Ediﬁcación. Conforme
Directivas 2004/108/CE y
2006/95/CE
• Garantía: Nuestro equipo
tiene 3 años de garantía

ESPECIAL LLAR
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LLOGUER I VENDA
ALQUILO hab. 610.46.73.63
SE ALQUILA BAR totalmente
equipado en Rubí con licencia

para empezar de inmediato.
639.960.234

OFERTES I DEMANDES
SE OFRECE CHICO para camarero, mozo de almacén, etc.
632.920.034

DIVERSOS
VIDENCIA. Sanación, alivio de
toda clase de dolor, depresión,

oferta de
empleo en
TERRASSA

¡ESTAMOS CONTRATANDO!

Vendedores/as Expertos/as

Si tienes:

Conocimiento técnico en áreas como: materiales de construcción
y madera, electricidad, ferretería y herramientas, fontanería,
sanitarios, riego y piscinas, pintura, cerámica, etc.
O bien, experiencia en venta en el canal especialista o en instalación
de los productos antes mencionados.
Y, además, pasión por el cliente y las personas, iniciativa y te gusta el
trabajo en equipo…

¡ESTA ES TU OPORTUNIDAD!
Envía tu candidatura a: reclutamientoyseleccion@bricomart.es
O inscríbete en: www.bricomart.es

Diari_de_Rubi 82,6x120,6 Oferta_Vendedores.indd 1

9/3/17 12:56

etc. 93.588.10.93
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

CULTURA
PATRIMONI

Sor�da del
GCMR-CER
a Sant Feliu
Sasserra

El Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí-Centre d’Estudis Rubinencs
(GCMR-CER) ha organitzat una sortida a Sant
Feliu Sasserra pel dia
26 de març dins del cicle ‘Conèixer Catalunya’.
Els par�cipants en l’excursió visitaran la pintoresca població del Lluçanès i faran una ruta
guiada de les bruixes del
poble, a més de visitar el
Centre d’Interpretació de
la Bruixeria. Després, aniran ﬁns al parc arqueològic de Puig Ciutat, situat
a la Torre d’Oristà.
Els par�cipants en la
sortida sortiran a les 9
hores en cotxes par�culars des de l’Escardívol.
Les persones interessades poden contactar
amb l’en�tat a través del
telèfon 600 793 022 o
enviant un correu electrònic a gcmr.cer@gmail.
com. / DdR
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El Museu Vallhonrat acull
les peces del Museu de Rubí

El GCMR-CER, el Museu Vallhonrat i l’Ajuntament
acorden mantenir de forma indeﬁnida la mostra
REDACCIÓ

El Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí-Centre
d’Estudis Rubinencs (GCMRCER) organitza una exposició al Museu Vallhonrat en
què es mostren les diverses
peces de col·lecció de l’an�c Museu de Rubí, que va
tancar les seves portes el
1982.
Es tracta d’una exposició
composta per obres de tot
tipus, restes arqueològiques, objectes, eines, documentació, ves�mentes, etc.
L’exposició ja es va poder
veure l’any passat en el mateix equipament, però per
falta de pressupost l’en�tat
no va poder prorrogar la
mostra més enllà de l’es�u
del 2016.
Des de fa molts anys,
l’en�tat reclama a l’administració local que habili� un

La col·lecció del Museu de Rubí es va poder veure el 2016. / Arxiu

espai per tal que aquestes
peces no quedin tancades
en un magatzem. Segons explica Xavier Arís, del GCMRCER, ara “l’Ajuntament està
per la labor i aquesta exposició es podrà visitar al Museu Vallhonrat, de moment,
de forma indeﬁnida”.
L’exposició, que porta per títol ‘El Museu de

Rubí’, s’inaugurarà aquest
divendres a les 19 hores al
Museu Vallhonrat. L’horari
de visites és divendres i
dissabte de 18 a 21 hores,
diumenges d’11 a 14 hores i
de 18 a 21 hores, i els fes�us
d’11 a 14 hores. També es
poden concertar visites en
dies feiners per a centres
escolars i ins�tuts.
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BREUS

Tiamat Teatre estrena l’obra
‘Historias suicidas’ a La Sala
El grup de teatre Tiamat
Teatre estrena aquest cap
de setmana l’obra de teatre escrita pel dramaturg
rubinenc Imanol Fernández
‘Historias suicidas’. Es tracta
d’una tragicomèdia que està
a cavall entre la realitat i la
ﬁcció dins de l’escena.
L’argument es basa en
un home que col·loca explosius a l’escenari del teatre,
un home que està a punt
de ser conegut per tothom
per haver volgut fer volar
pels aires un teatre. Quan
el protagonista d’aquesta

història està a punt de fer
detonar les bombes, quatre
persones que no estan relacionades entre si apareixen
sobre l’escenari per intentar
evitar la massacre.
Tiamat Teatre és una
jove companyia que ja ha
interpretat a Rubí altres
obres com ‘Lo común es lo
imposible’, també escrita
per Imanol Fernández.
L’obra ‘Historias suicidas’ es representarà a La
Sala aquest dissabte a les
21 hores i el diumenge a les
18.30 hores. / DdR

Audició de sardanes amb la Cobla
Marinada a la plaça Catalunya
El Foment de la Sardana de
Rubí ofereix aquest diumenge una audició de sardanes
que anirà a càrrec de la Cobla Marinada. L’acte començarà a les 11.30 hores a la
plaça Catalunya i oferirà un
programa amb 9 sardanes
de 7 �rades.
Les peces que es podran
escoltar i ballar són ‘Pe�ta
Rosa’, de Manel Saderra;

‘Please don’t stop the music’, de Marc Timón; ‘A la
Bisbal aplec d’argent’, de
Francesc Cassú; ‘Aniversajant’, de Xavi Piñol; ‘La plaça
del ﬁral’, de Josep Vicens;
‘Per en Joan i l’Angeleta’, de
Joaquim Soms; ‘Escalenca’,
de Pere Mercader; ‘Maria
Mercè’, de Josep M. Boix; i
‘Diada d’aplec’, de Francesc
Mas. / DdR
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televisió

música

El cotxe de bombers de l’Ajuntament, ‘Esta noche’, treball de presentació del
al programa ‘Hora punta’ de La1
grup de pop rock local Supernova
C. Carrasco

Sardà i Càrdenas, amb els dos membres d’Amics dels Automòbils Antics de Rubí, amb el Fort T de 1925,
propietat de l’Ajuntament. / Cedida

Redacció

Dos membres dels Amics
dels Automòbils Antics de
Rubí van portar el 7 de març
com a convidat especial
al programa ‘Hora Punta’
de La1 de TVE el camió de
bombers del 1925 propietat
de l’Ajuntament de Rubí.

El popular vehicle va
servir com a teló de fons
per comentar l’afició de
Xavier Sardà, convidat al
programa de Javier Cárdenas, a col·leccionar cotxes
de bombers antics en miniatura.
El vehicle, un Ford T,
molt ben conservat, va

Març
································································
DiVENDRES - 17 de març
-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-‘El paper del so i la música en el cinema’
A càrrec de Gerard Bosch, mestre de música.
A les 19h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3)
-Observacions astronòmiques nocturnes
A càrrec de l’Associació d’Amics de l’Astronomia TRI-A. A les 21.30h a l’Ateneu (c.
Xile, 1-3).
································································
DiSSABTE - 18 de març
-Mercat Numismàtic
Intercanvi i compravenda de moneda. De
9h a 14h a la pl. Nova del Mercat. Org.:
Associació Numismàtica de Rubí.
-‘Un patrimoni de foto!’
Taller de fotografia a càrrec de Carles Mercader. De 10h a 14h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
Preu: 8€.
-Jornada dels templers
A partir de les 10h al c. Santa Llucia, 25.
Exposició, passejada i conferència (19h).
Org.: Cavallers del Temple de Rubí.
-Presentació del monogràfic sobre les do-

causar admiració entre els
assistents. Sardà, Cardenas
i la resta de col·laboradors
no van dubtar en qualificarlo de “preciós”, “fascinant”
i “al·lucinant”.
Per finalitzar el programa, Sardà i Cárdenas van
fer un petit passeig amb el
camió per sortir del plató.

nes i la indústria tèxtil
‘Les dones que treballaven a la indústria
tèxtil de Rubí’. A les 11h a la Biblioteca (c.
Aribau, 5).
-Taller: ‘Les joguines no són sexistes, i
tu?’
Dirigit a mares, pares i formadors i amb activitats pels infants. A les 11.30h a l’Ateneu
(c. Xile, 1-3). Inscripció prèvia.
-‘Historias suicidas’
Teatre a càrrec de Tiamat Teatre. A les 21h
a La Sala (c. Cervantes, 126).
································································
DiUMENGE - 19 de març
-Audició de sardanes
A càrrec de la cobla Marinada. A les 11.30h
a la pl. Catalunya. Org.: Foment de la Sardana.
-Taller de tèxtil
Activitat familiar. A les 12h al Castell (c. Castell, 35) Per a infants de 3 a 12 anys.
-‘Historias suicidas’
Teatre a càrrec de Tiamat Teatre. A les
18.30h a La Sala (c. Cervantes, 126).
-Ball al Casal
A càrrec de Carlos Ribas. A les 16.30h al
Casal de la Gent Gran (c. Magallanes, 80).
Org.: Casal de la Gent Gran de Rubí.
································································
DIMARTS - 21 de març

Supernova és un grup de
pop rock format pels rubinencs David i Javier Carbajal, que a finals d’aquest
mes de març presentarà el
seu primer EP. Un treball
anomenat ‘Esta noche’, que
consta de tres temes amb
melodies que enganxen,
ritmes enèrgics i un so amb
una clara influència del rock
britànic.
El treball, gravat en un
estudi de Molins de Rei,
es podrà trobar a totes les
plataformes digitals i es
podrà adquirir a través de
la web del grup (www.somossupernova.com). Com
a avançament a la presentació de l’EP, Supernova ha
llençat un vídeo líric aquest
cap de setmana, que ja es
pot veure a Youtube. De fet,
des que el van penjar a la
plataforma, ja ha registrat
més de 6.000 visites, fet que
tant David com Javier han
valorat molt positivament.
Tot plegat serà una pro-

El grup Supernova està format pels germans rubinencs David i Javier
Carvajal. / Cedida

va de foc de cara a la presentació del primer disc de
la formació, que ja estan
gravant i que inclourà una
desena de cançons. L’àlbum
es presentarà a l’estiu.
Els integrants de Supernova, els germans David i
Javier Carbajal, de 27 i 28
anys respectivament, van
començar en els seus ini-

-NarrArt: Taller d’art narrat
Homenatge a la poeta Gloria Fuentes. A les
18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Concert de piano, violí i violoncel
A càrrec de Trio Camili. A les 17.30h a l’Escola de Música (c. Joaquim Blume, 28).
Org.: Escola de Música Pere Burés.
-‘Amar en la intolerància’
Presentació del llibre de Mónica Arcos. A les
19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
································································
DiMECRES - 22 de març
-Hora del conte
A càrrec de l’Escola Montserrat. A les 18h
a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per infants de
4 a 7 anys.
-Dimecres manetes
Espai d’autoreparació de petits aparells
elèctrics i electrònics. De 18h a 21h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
································································
DiJOUS - 23 de març
-Taller de gospel
A les 16.45h al Casal de la Gent Gran (c.
Magallanes, 80). Obert a tothom. Org.: Casal
de la Gent Gran de Rubí.
-Taller Biopolis
A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a
joves de 15 a 25 anys.

cis, l’any 2002, tocant amb
diversos músics i grups,
amb els quals van actuar
per diferents punts de la
geografia espanyola. No va
ser, però, fins al 2013, que
van decidir iniciar una nova
etapa com a Supernova,
tots dos sols. Tant David
com Javier són cantants i
compositors.

Agenda
-Concentració per la pau
A les 19h a la pl. Pere Aguilera. Org.: Rubí
Acull.
-La contaminació de l’aigua. El cas de
Rubí
A càrrec de col·laboradors de Rubí d’Arrel.
A les 19h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.: Rubí
d’Arrel.

Exposicions
-El Celler de les emocions
Muntatges interactius sobre les emocions
de l’Escola d’Art i Disseny de Rubí (edRa).
Inauguració 10 de març a les 19h 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.
-Fes teu el barri
Mostra d’obres de veïns de Les Torres. Al
Triangle (pg. Les Torres, 2).
-Acompanyament
Imatges sobre l’acompanyament a gent
gran. A la Biblioteca (c. Aribau, 5). Fins al
29 d’abril. De dilluns a dimats de 16h a 21
hores, de dimecres a divendres de 10h a 14h
i de 16h a 21h i dissabtes de 10h a 14h.

CULTURA
ART

BREUS

L’escola EDRA omple d’emocions el Celler
L’Escola d’Art i Disseny de
Rubí (edRa) exposa al Celler
la instal·lació ‘El Celler de
les emocions’, que convida
els visitants a experimentar
sentiments i emocions a
través de diversos muntatges interac�us. La inicia�va
vol ser un aparador dels
ensenyaments que s’imparteixen al centre i molt
especialment del nou Cicle
Forma�u de Grau Superior
de Gràﬁca Interac�va, que
s’encetarà el curs vinent.
La mostra es va inaugurar el passat divendres i
romandrà al Celler ﬁns al
proper cap de setmana,
complementada novament

per tot un seguit d’ac�vitats
puntuals. Aquest divendres
el públic podrà gaudir a
par�r de les 18 hores de
l’actuació de la Medium
Band de l’Escola de Música
Pere Burés i, a les 19 hores,
hi haurà una sessió del DJ
Dani Molas amb l’orgue de
�nes del Celler. Dissabte,
es repe�rà aquest darrer
espectacle de llum i música a les 18 hores i a les 21
hores.
La inicia�va està liderada pel professorat d’edRa
conjuntament amb els estudiants dels cicles forma�us de Gràﬁca Interac�va,
Serigrafia, Introducció al

La mostra es va inaugurar el passat divendres i s’estarà al
Celler ﬁns al proper 19 de març. / Cedida
Disseny i Disseny d’Espai
Interior, que han preparat
per a l’ocasió muntatges
de ‘mapping’, un memory i

una ca�fa de les emocions,
i diverses intervencions
que juguen amb el so i la
imatge. / DdR

Un grup d’ar�stes locals homenatgen Pepa
de Haro en el 5è aniversari de la seva mort
Un grup d’artistes rubinencs han volgut homenatjar Pepa de Haro coincidint
amb el 5è aniversari de la
seva mort. Els ar�stes van
col·locar el 13 de març un
ram de flors al carrer de
l’Art de la nostra ciutat amb
una placa on es pot llegir
‘Gràcies, Pepa’. Un sen�t i
espontani homenatge en
record de la també ar�sta
Pepa de Haro.
“Era una persona amb
una gran sensibilitat cap a
l’art, quan va ser regidora
de Cultura sempre va estar
al costat dels ar�stes, sempre donant suport a l’art”,
assenyala Pep Borràs, un
dels ar�stes par�cipants en
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A l’esquerra, Pepa de Haro. A la dreta, el ram de ﬂors i la placa que han col·locat els ar�stes al carrer de
l’Art, a Ca n’Alzamora. / Cedida

la inicia�va, qui afegeix que
“la majoria d’escultures que
hi ha actualment a la ciutat
hi són gràcies a ella”. Entre
aquestes, les escultures
‘Dansaire’, de Carme Cas�llo, ‘Inercia’ d’Ernesto Knörr,

a la rotonda d’entrada des
de Sant Cugat, o ‘El Espejo.
La hora violeta’ de Kiku
Mistu, a la plaça Montserrat
Roig. Nascuda a Cartagena,
Pepa de Haro va arribar a
Rubí amb 20 anys. Diplo-

Fragment d’una de les obres de l’ar�sta rubinenca. / Cedida

L’ar�sta rubinenca Núria
Benet presenta a partir
d’aquest dijous a l’An�ga
Estació la mostra ‘NaturalMENT’, que recull algunes
de les peces incloses dins
del seu projecte ‘#OneTreeaDay365days’, a banda
d’altres obres realitzades
durant el darrer any.
Els treballs exposats
combinen diferents tècniques, incorporant en
molts casos peces de ceràmica o objectes naturals que han estat reinterpretats amb aquest

Els Gegants de Rubí han
començat la temporada
gegantera amb una calçotada de germanor entre
tots els membres.
L’11 de març, l’entitat va organitzar una calçotada a les Martines, a
Terrassa, per donar el tret
de sor�da a la nova temporada. Com sempre, una
de les cites més importants
pels geganters locals serà
la Festa dels Xatos, el 5 de
juny, així com les tradicionals ac�vitats de la Festa
Major, entre el 28 de juny
i el 2 de juliol. Els gegants
Roc i Paula estrenaran una

nova ves�menta durant el
pregó de la Festa de Sant
Pere. Posteriorment, l’en�tat sor�rà als carrers de
la ciutat amb mo�u de la
Festa de Sant Roc.
A banda de les ac�vitats que faran a Rubí, la colla anirà a altres poblacions
per par�cipar en diverses
trobades.
D’altra banda, l’en�tat
recorda que es pot cobrar
la loteria del sorteig de
Nadal els dos darrers divendres de mes entre les
18 i les 20 hores a la seu
de l’en�tat, al carrer Dant,
29. / DdR

Rubí recorda Montserrat Roig
en els actes del Dia de les dones
L’autora d’obres com ‘El
temps de les cireres’,
‘L’agulla daurada’ o ‘Els
catalans als camps nazis’,
Montserrat Roig, va ser la
protagonista la setmana
passada d’un acte d’homenatge dins del marc del
Dia de les dones. L’acte,
en el qual van par�cipar al
voltant d’una quarantena
de persones, va tenir lloc
a la plaça que duu el nom
d’una de les periodistes i
escriptores catalanes més
destacades del segle XX.

L’homenatge va servir per
recordar també el compromís de Montserrat Roig
amb el feminisme.
L’acte va ser una iniciativa del club de lectura
Veus de Dones, conduït
per l’escriptora local Gracia
Pérez. Les par�cipants van
llegir diversos textos i frases de Roig i també es van
poder escoltar les cançons
‘Morir a Ravensbrück’ i
‘El temps de les cireres’,
temes que van formar part
de la seva vida. / DdR

mada en pintura i gravat per
l’escola Massana, i �tulada
oﬁcial per l’escola d’Arts i
oﬁcis de Barcelona, va estar
sempre molt vinculada a la
vida polí�ca i cultural de la
ciutat. / DdR

La rubinenca Núria Benet exposa la mostra
‘NaturalMENT’ a la sala de l’An�ga Estació
REDACCIÓ

El Roc i la Paula estrenaran ves�ts
pel pregó de Festa Major

material.
Al seu projecte ‘#OneTreeaDay365days’, Núria Benet converteix els
arbres en protagonistes
de la seva obra, primer
fotograﬁant-los i després
transformant aquestes
imatges quotidianes en
peces ar�s�ques.
L’exposició ‘NaturalMENT’ es va inaugurar
ahir dijous i es podrà visitar a l’equipament municipal ﬁns al 22 d’abril de
dilluns a divendres de 10
a 13.30 hores i de 16.45 a
20.15 hores, i els dissabtes de 10 a 13.30 hores.

L’acte va tenir lloc a la plaça Montserrat Roig. / Cedida
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El Centre Aragonés convoca un
concurs de cartells per Sant Jordi
El Centre Aragonès de Rubí
ha convocat un concurs
de cartells per escollir la
imatge de la celebració de
la fes�vitat de San Jorge a
la nostra ciutat. La convocatòria s’adreça a nens i
joves d’entre 8 i 16 anys i
la imatge servirà per promocionar les ac�vitats que
l’en�tat organitzarà el 23
d’abril al parc de Ca n’Oriol
amb mo�u de la festa del
patró d’Aragó.
Els treballs s’hauran
de presentar abans de l’1
d’abril. Les bases del concurs es poden consultar a la
seu de l’en�tat (c. Marconi,
10) de 17.30 a 20.30 hores
o a www.bri�shhouse.es.
El premi pel guanyador

CULTURA
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consistirà en un val de
descompte per un import
de 300 euros cedit per Bri�sh House. El val es podrà
fer servir en les diferents
activitats que l’acadèmia
d’idiomes organitza al juliol, com ara l’esplai en anglès per infants, el campus
en anglès per joves o els
cursos intensius d’anglès
per joves o adults.
El premi es lliurarà el
dia 23 d’abril durant la
festa, una jornada en la
qual hi haurà espectacles
infan�ls, actuacions musicals i balls d’en�tats i que
ﬁnalitzarà amb la tradicional caldereta que el Centro
Aragonés prepara cada
any. / DdR

ENTITATS

HISTÒRIA

Primera jornada de cavallers templers
Un grup de rubinencs ha
preparat la primera jornada
de cavallers templers aquest
dissabte, en la qual es faran
diverses ac�vitats al voltant
de la presència de membres
de l’Orde del Temple a Rubí.
L’Orde del Temple va ser un
orde militar cris�à durant
l’edat mitjana que, després d’una època de gran
esplendor, va ser declarat
heretge pel papa Clement V
i els seus membres van ser
perseguits.
Es podrà visitar una exposició a partir de les 10
hores al carrer Santa Llúcia,
25, a la seu de la Societat Teosòﬁca de Rubí. A la mostra,
hi haurà proves sobre la presència de templers a Rubí i

Segons Pere Bel, del GCMR-CER, Rubí compta amb dos cavallers
del temple. / Cedida

armes caracterís�ques dels
cavallers de l’ordre.

Posteriorment, es farà
una passejada per visitar

ENTITATS

Cris�na Castaño guanya la panera de
la CECAR amb productes del Mercat

Unes 300 persones par�cipen a la Matanza
do porco de la Irmandade Galega
REDACCIÓ

Membres de la CECAR amb Cris�na Castaño, durant el lliurament del lot
de productes. / Cedida

Cristina Castaño ha estat
la guanyadora del sorteig
d’una panera organitzat per
la Coordinadora d’En�tats
Andaluses de Rubí (CECAR)
amb mo�u de la celebració
del Dia d’Andalusia. Castaño
va comprar el número 572,
que va coincidir amb les tres
úl�mes xifres del sorteig de
l’ONCE del 12 de març. Di-

l’església romànica de Sant
Pere. Després es con�nuarà
ﬁns al Castell de Rubí, on
també hi haurà una visita
guiada. Al pa� del Castell,
es farà un entrenament de
cavallers medievals. Després, se celebrarà un dinar
de germanor.
La mostra de templers
romandrà oberta també a
la tarda de 18 a 21 hores. Al
voltant de les 19 hores, Pere
Bel oferirà una conferència
sobre l’Orde del Temple en
l’actualitat. A Rubí, hi ha
dues persones nomenades
cavallers del Temple, segons
explica Pere Bel, membre
del Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí i organitzador de l’ac�vitat. / DdR

mecres al ma�, l’afortunada
va recollir el seu premi: un
pernil ibèric, un formatge
curat i una caixa amb sis
ampolles de vi de Rioja.
El lliurament del lot va
tenir lloc al Mercat Municipal, ja que els productes
s’havien adquirit a la parada
Cal Joan de l’equipament
comercial. / DdR

Al voltant de 300 persones
van par�cipar diumenge a
la 36a edició de la Matanza
do porco, el popular dinar
de germanor a base de carn
de porc que organitza la
Irmandade Galega de Rubí.
Com és tradició, el parc de
Ca n’Oriol va ser l’escenari
de la festa, que uneix gastronomia i folklore gallec.
Durant la Matança do
porco, es va cuinar un porc
de 90 kg, a banda de 14 kg
de cansalada, 14 costellams,
30 kg de xoriço i patates.
Després de les postres, els
assistents també van poder gaudir de la tradicional
‘queimada’. La jornada va
comptar amb l’animació

La música de les gaites i la gastronomia gallega van ser les protagonistes
de la festa. / Cedida

musical del grup de gaites i
percussió de la Irmandade.
L’activitat va tenir la
presència de l’alcaldessa,
Ana M. Mar�nez, així com
diversos regidors de l’Ajuntament de diferents grups
municipals, que van voler
acompanyar els socis i amics

de la Irmandade a la festa.
També hi van ser presents
altres centres gallecs com
el de Terrassa o el de Cornellà.
“Amb activitats com
aquesta, les en�tats locals
mantenen viva la nostra ciutat i demostren la diversitat

de cultures que hi conviuen”, va declarar Mar�nez,
qui va afegir que “aquesta
diversitat ens enriqueix i ens
fa sen�r orgullosos”.
Sílvia Castañeda, presidenta de la Irmandade
Galega, va valorar molt posi�vament la festa: “Ha estat
un nou èxit de par�cipació,
el temps ens ha respectat
i l’ambient ha estat excellent”.
Castañeda també va
voler destacar que “aquest
�pus d’ac�vitats �ren endavant amb l’esforç i la il·lusió
de molts socis i amics de
l’entitat, més enllà dels
membres de la junta, ja
que gràcies al seu treball
hem gaudit tots plegats de
la jornada”.

ESPORTS
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic empata a Sant Just
ATLÈTIC SANT JUST - OLÍMPIC CAN FATJÓ

1-1

ATLÈTIC SANT JUST: Clua, Lisboa, Palacios, Bernabéu
(Nacho), Faure, Lacima, Rius (Pau), Mestres, Barreda (V.
Castro), Jan i Kondo.
OLÍMPIC CAN FATJÓ: Alfonso, David Gómez, Pol, Lolo, Mauri
(Sergio), Albert (Marc Sánchez), C. Esteban (C. Pereira), Adri
García, Marc Ruiz, Genís i Cabanas.
Àrbitre: Espallargas Casellas, Luis (Bé).
Gols: 0-1 Albert (44’); 1-1 Faure (47’).
Targetes: Faure, Jan, i Pau / Cabanas i Marc Sánchez.
JOSÉ VERDE

L’Olímpic va aconseguir un
punt important al camp de
l’Atlè�c Sant Just per 1-1.
El partit es preveia molt
interessant perquè els dos

equips tenien molt en joc i
el primer temps va ser molt
entre�ngut.
L’Olímpic aviat va pa�r
un contratemps quan Carlos Esteban va haver de
ser subs�tuït per lesió per

L’equip de Can Fatjó rebrà diumenge l’Espluguenc a casa. / J.M. Villena

Cris�an Pereira.
Els gols van arribar a les
acaballes de la primera part,
al minut 44, quan Albert
va superar el porter local
per fer el 0-1. Semblava
que amb aquest marcador
els dos equips enﬁlarien el
camí dels ves�dors, però el
conjunt del Baix Llobregat
va aconseguir empatar.
Va ser en una segona jugada després d’un servei
de córner, quan Faure va
aconseguir rematar amb el
cap a dins la porteria, just
al minut 47 de la primera
part.
En el segon període,
sense canvis, l’Olímpic va
dominar més el control de la
pilota, però els locals també
creaven perill.
Els rubinencs van tenir
tres ocasions clares per fer
el gol de la victòria; l’Atlè�c
Sant Just en va tenir dues.
Els dos entrenadors van
canviar jugadors i van donar
entrada a Marc Sánchez i
Sergio Rodríguez per l’Olímpic, i Víctor Castro, Nacho i
Pau, pels de Sant Just. No

obstant això, el marcador no
es va moure i amb el xiulet
ﬁnal els dos equips es van
repar�r un punt cadascú.
En el pròxim partit,
l’Olímpic rebrà la visita de
l’Espluguenc, el diumenge a
les 12 hores a Can Fatjó.

RESULTATS
Casablanca-Vetarans
Sènior B-Sant Quirze

2-4
5-0

Daniel, Rubén, Andreu (2) i Álex.

Castellar-Juvenil

3-1

Infantil A-Berga

1-5

Manresa-Aleví A

3-3

Aleví C-Júnior

9-5

Miralles.

M. Egara-Cadet A

1-5

Díaz (2), Moreno, Ros i Martínez.
Isaac.

Infantil B-J. 25 Sept.
Younes i Adrián.
Ián, Unai i Saúl.

2-7

PB Castellbisbal-Aleví B 3-2
Figueras i Pelegrín.

Rainer (7), Izán i Kilian.

Aleví D-F. Terrassa
Berga-Benjamí A

0-5
4-2

Benjamí C-Mirasol

2-3

Prebenjamí A-St Cugat
N. Terrassa-Prebenj. B

0-1
2-2

Adrián i Quim.

Mirasol-Benjamí B
Hugo, Biel i Sergi.
Óscar.

Benjamí D-Mirasol
Izán.

Gerard i Daniela.

2-3
1-1
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Cop d’efecte del
Maristes, que guanya
al camp del Sagrat Cor
Després de la derrota la
setmana passada a casa,
el Maristes Rubí ha aconseguit una victòria molt
important per 1-3 contra
el Pare Damià Sagrat Cor,
el segon classiﬁcat.
El partit es va iniciar
amb una pressió alta dels
locals, mentre que l’equip
de Rubí, dirigit per Sergio
Nieto, va esperar a mitja
pista. Els primers minuts
van ser molt imprecisos
i no va ser ﬁns al ﬁnal de
la primera part que van
arribar els gols. En una
ràpida jugada associativa
i després d’un xut al pal,
Gerard Rodríguez va rebre
una falta dins l’àrea i Jorge
Gonzalo va transformar la
pena màxima en el 0-1.
Quan quedava un minut
per acabar la primera part,
Aleix Ricart va aconseguir
el segon gol després de
definir tot sol contra el
porter.
A la segona part, el rit-

ESPORTS
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me va ser més intens. El
Sagrat Cor va intentar donar-li la volta al par�t i hi
va haver un intercanvi de
jugades d’atac. En aquest
partit d’anada i tornada,
el Maristes Rubí va sor�r
vencedor i Moha Baalla
va aconseguir el tercer gol
pels rubinencs. Després,
hi va haver tres pals a la
porteria local i dos en la
visitant.
Q u a n fa l tave n c i n c
minuts per la finalització
del par�t, Moha Baalla va
aconseguir l’1-4 després
d’una assistència d’Aleix
Ricart. Els locals van intentar, a la desesperada,
buscar la remuntada, però
el Maristes va fer una bona
defensa.
Maristes Rubí con�nua
5è a la classificació a 9
punts de l’ascens directe.
El pròxim par�t serà amb
el Can Claramunt dissabte
a les 17.30 h al pavelló de
Maristes Rubí. / J. Gonzalo

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

Francisco Aragón guanya dos ors en
el Campionat d’Espanya de Veterans
L’atleta Francisco Aragón,
de la Unió Atlètica Rubí
(UAR), es va penjar dues
medalles d’or en el Campionat d’Espanya de Veterans
de Pista Coberta, disputat
el passat cap de setmana
a Madrid.
Aragón va imposar-se
en la prova de 3.000 metres, on va fer un temps
de 10’23”14; i de 1.500
metres, on va donar la sorpresa i va ﬁnalitzar amb un
crono de 4’53”33.
En el mateix campionat,
va par�cipar també Thais
Montoya, que va disputar
tres proves. En llargada va
saltar 4.54 mestres, i en 60
metres tanques va córrer
en 11”10 i es va quedar a
les portes de la medalla,
acabant en quarta posició.
A més, en llargada, Mon-

toya va quedar empatada
amb la tercera, però aquesta va guanyar per un millor
segon salt.
En els 60 metres llisos
va passar a la semiﬁnal en
8”83’ i a la ﬁnal va quedar
en sisena posició amb un
registre de 8”85’.
Campionat d’Espanya Juvenil
Dos atletes rubinencs van
par�cipar el passat cap de
setmana en el 41è Campionat d’Espanya Juvenil en
Pista Coberta disputat a
Sabadell.
David Jiménez va par�cipar en els 60 metres llisos
i va caure a les primeres
rondes amb un registre
de 7”36’, molt a prop de
la seva millor marca personal.

Aragón va pujar al graó més alt del podi. / Cedida

Thais Montoya, a la dreta, es va quedar a les portes de penjar-se
una medalla. / Cedida

D’altra banda, Adrià
Navajón va participar en
la prova combinada, on va
quedar en el 7è lloc amb
4.584 punts. Les seves marques van ser les següents:
60 metres llisos (7”46),

llargada (6,50 metres),
llançament de pes (10,76
metres), salt d’alçada (1,89
metres), 60 metres tanques
(8”55), salt de perxa (3,30
metres) i 1.000 metres
(3’01”85). / UAR

Adrià Navajón, durant la seva par�cipació al Campionat d’Espanya
Juvenil, a les proves combinades. / Cedida

TIR AMB ARC | AIRE LLIURE

Dos rubinencs s’imposen
en la �rada a l’aire lliure
Set participants del Club
d’Arquers Rubí van par�cipar en la primera �rada de
�r amb arc a l’aire lliure, que
va tenir lloc el 12 de març a
Sant Andreu de la Barca, en
les modalitats Ins�n�u, Arc
recte i Nu.
Es tracta de Carla Cooper, que va quedar primera
en Ins�n�u en la seva categoria el dia del seu debut
en competició, i Gerardo
García, que va ser primer

en Longbow en la categoria
de Veterà. Ariadna Baena,
segona a Longbow de la
seva categoria, i la debutant
Conchi Vergara, segona en
Longbow en Sènior, també van aconseguir pujar al
podi. Els altres par�cipants
rubinencs van ser José A.
Baena, que va ser cinquè
en Longbow Sènior, i Óscar Solé, que va quedar en
vuitena posició en Ins�n�u
Sènior. / Arquers Rubí

Imatge de la �rada dels rubinencs. / Cedida
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

El Sènior Femení cau derrotat a la
piscina del Dos Hermanas de Sevilla
El Sènior Femení del Club
Natació Rubí (CNR) es va
desplaçar ﬁns a Sevilla per
enfrontar-se al Dos Hermanas, un equip que està
a la zona baixa de la taula,
lluitant per no baixar.
Les andaluses van superar al conjunt rubinenc, que
tot i això manté la setena
posició a la classiﬁcació.
El par�t va ser molt disputat, però el conjunt de
David Mar�n no va poder
superar les locals i va perdre
per 11-8. Ara, només resten
quatre jornades per la ﬁnalització del campionat i el
conjunt del Club Natació es
troba a sis punts de la zona
de promoció de descens.

CICLISME | VOLTA A CATALUNYA

La Volta a Catalunya
passarà a prop de Rubí

Chris Froome, tres vegades campió del Tour, serà la principal atracció de
la Volta, que es disputa a ﬁnals de maig. / Jon Herranz
L’equip femení va caure a Sevilla, però es manté a la setena posició. / Cedida

Per la seva banda, el
Sènior Masculí disputarà
dissabte a les 16 hores a
la piscina de Molins de Rei
un duel transcendental per

RESULTATS
Juvenil Masculí - CN Mataró
Juvenil Femení - CN Sabadell
CE Mediterrani - Juvenil Femení
CN Molins de Rei - Infantil Mixt
CN Sant Andreu - Infantil Mixt
Infantil Mixt - CN Mataró
CN Atlètic Barceloneta - Infantil Femení
Aleví A - CN Mataró

10-13
9-8
11-9
7-10
11-6
3-14
7-12
1-14

FUTBOL | BASE

mantenir la categoria contra
el CN Catalunya. A manca
de quatre jornades, aquest
par�t contra un rival directe
DIVISIÓ HONOR Fem.
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

EQUIP
PTS.
CN SABADELL*
39
CN MATARÓ*
33
CN SANT ANDREU
31
CE MEDITERRANI* 24
CN MOSCARDÓ*
22
CN TERRASSA
22
CN RUBÍ
11
DOS HERMANAS
9
EW SARAGOSSA
5
AR CONCEPCIÓN
4

*Equips amb un partit menys

DIVISIÓ HONOR Masc.
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

EQUIP
PTS.
AT. BARCELONETA
48
CN SABADELL
44
CN TERRASSA
34
CN MATARÓ
32
CN BARCELONA
29
CN SANT ANDREU
25
REAL CANOE
24
CE MEDITERRANI
23
CDW NAVARRA
15
CN CATALUNYA
9
CN MOLINS
9
CN RUBÍ
7

ascensió de 7 km amb unes
rampes de desnivell màxim
del 8%, situada enmig de la
Serra de l’Oleguera.
Posteriorment, els ciclistes aniran ﬁns a Martorell
per ﬁnalitzar l’etapa a Barcelona, com és habitual.
Un dels atrac�us més importants de la compe�ció és
la par�cipació de Chris Froome, tres vegades campió
del Tour de França. També
està previst que hi par�cipin
ciclistes com Alberto Contador, Alejandro Valverde o
Daniel Mar�n. / DdR

El Can Mir inicia una nova etapa
REDACCIÓ

El Can Mir compta amb un equip de diversitat funcional. / Arxiu

pot signiﬁcar la salvació o la
sentència deﬁni�va per al
conjunt rubinenc. / CNR

La 97a edició de la Volta
Catalunya passarà molt a
prop de Rubí, pels termes
municipals de Castellbisbal
i Ullastrell. Serà durant la
setena i darrera etapa de la
compe�ció ciclista, la més
important del ciclisme català, prevista pel 26 de maig.
El pilot, que sortirà de
L’Hospital de Llobregat, recorrerà 20 km abans d’arribar a l’inici del port de
segona categoria de l’Alt
d’Ullastrell, per la carretera
BV-1501, entre Castellbisbal
i Ullastrell. Es tracta d’una

El Club Escola de Futbol Can
Mir ha renovat la seva junta direc�va i ha modiﬁcat
l’estructura de l’en�tat per
reforçar aspectes espor�us, educa�us, d’inclusió
social i de lleure, amb la
intenció d’encarar els reptes futurs.
L a n ova j u nta e stà
presidida per Jordi Peiró i
compta amb una desena
de membres. El primer

vicepresident és Xavi Mas,
que s’encarrega de l’àrea
esportiva i la inclusió; la
segona vicepresidència va
a càrrec de Manuel Gracia, responsable d’equipaments i infraestructures.
Carme Pérez coordinarà els
aspectes educa�us, socials
i de lleure. La secretaria
recau en Antonio Mar�n, la
tresorera és Juana García i
Miquel Puig ofereix suport
esportiu. L’àrea social és
responsabilitat de Susana

Morales, mentre que Pere
Riera s’encarrega del vessant ins�tucional i Ana Guirado de la comunicació.
Tots aquests canvis van
ser cer�ﬁcats per l’assem-

Jordi Peiró és el
nou president de
l’en�tat i Xavi Mas
i Carmen Pérez
han assumit les
vicepresidències

blea general, que va tenir
lloc a ﬁnals de febrer. També es van modificar els
estatuts, es va aprovar un
nou reglament intern, uns
nous pressupostos i els
projectes que es realitzaran
ﬁns al 2021.
D’altra banda, també es
va reconèixer la tasca i el
treball incansable de José
Martínez ‘el míster’, fundador del club i president
durant més de 20 anys de
l’en�tat.

