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«L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món» (Nelson Mandela, polític sud-africà i premi Nobel de la pau)

Tensió veïnal per l’obertura
d’un centre de menors migrants
La Generalitat havia previst ubicar el centre a Can Rosés, a l’Hotel
Terranova, però s’ha trobat amb el rebuig frontal de veïns i Ajuntament
Pàg. 3-4

Uns 800 alumnes de les escoles
participen a les Rubimpíades

L’avinguda de
l’Estatut ja és
de titularitat
municipal
ACTUALITAT - Pàgina 9

Ajuntament-Localpres

Aquest dissabte
a Rubí, Fira de
Primavera i
Festival Los 40
Primavera Pop

Pàg. 23

A l’interior suplement
especial de 24 pàgines
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«Democràcia és l’art d’administrar el circ des de la gàbia dels micos» (H.L. Mencken, periodista i escriptor nord-americà del segle XX)
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Eleccions municipals 2019
Tota la informació sobre els comicis del diumenge 26 de maig,
entrevistes amb els candidats, llistes electorals i principals propostes

Aj. Localpres

Nou èxit del
Festival ‘Addictes
al microteatre’,
promogut pels
grups de teatre
juvenils

CULTURA - Pàgina 16-21

RUBÍ

Pàg. 17

Uns 55.000 rubinencs tenen dret
a vot a les eleccions per escollir la
nova composició del Ple de Rubí

La cursa per l’alcaldia enfronta 10
candidats, que aquests dies s’afanyen
a explicar el programa electoral
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Centenars de persones es manifesten contra la instal·lació
d’un centre d’emergència de menors no acompanyats
La DGAIA està reformant l’an�c Hotel Terranova per
acollir 80 adolescents subsaharians sense família
MARTA CABRERA

L’Ajuntament es posiciona amb els veïns i rebutja
frontalment que els menors vinguin a la ciutat
venir”, va apuntar. També va
cri�car la Generalitat per “no
fer les coses bé” i ha apuntat
que la reacció popular en
contra s’ha produït per aquest
mo�u.
Dos representants dels veïns, Rubí Acull, i representants
d’ERC, l’AUP, C’s, VR i En Comú
Podem van visitar el centre
de menors de Sant Just el
diumenge per conèixer quina
és la situació dels infants.

Els veïns de Can Rosés s’han
mobilitzat per rebutjar el
trasllat a l’an�c Hotel Terranova d’un centre de menors
no acompanyats (MENA) que
actualment està a Sant Just
Desvern. El 2 de maig, la
Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA) va contactar amb
l’Ajuntament per comunicarli el trasllat d’aquest centre.
La directora general, Ester
La DGAIA recorda que Rubí és
Cabanes, ha explicat que en
Ciutat Amiga dels Infants
aquella trucada “es va expliDimarts, la directora de la
car el projecte, el lloc, que La directora de la DGAIA va intentar explicar el projecte el dimarts al vespre entre crits. / Carla Abril
DGAIA va presentar-se a la
el trasllat estava previst per
concentració amb la voluntat
mitjans de juny, i es va dema- aturessin les obres ﬁns que veïns de la plataforma.
l’Ajuntament no en sabia res. d’explicar als veïns que es
nar una trobada, com es fa no s’establís un treball conA la manifestació, també És una barbaritat, som una tracta d’un centre de primera
sempre”. En aquell moment, junt entre les dues adminis- hi van acudir una vintena de ciutat acollidora, però la gent acollida, en el qual hi haudiu Cabanes, “l’alcaldessa va tracions i va aturar les obres persones per donar suport a no s’integra així”.
rien d’anar 80 nois d’origen
mostrar la seva disconformitat al·legant que es necessitava Rubí Acull, que van demanar
Ana M. Mar�nez, en de- subsaharià que han arribat
i va demanar endarrerir la un permís d’obra major i no que cessin les actituds ra- claracions posteriors, va dir recentment a Catalunya. La
trobada ﬁns a ﬁnals de mes”. d’obra menor.
cistes. També l’alcaldessa va que el trasllat és “inviable” i seva intervenció va ser interL’alarma ciutadana, però va
par�cipar en la mobilització i que no està d’acord amb el rompuda constantment pels
saltar a ﬁnals de la setmana Informació i desinformació
es va voler dirigir al veïnat: “La �pus de centre: “És un �pus crits del veïnat i al final va
passada, quan es va difondre El xoc entre les dues insti- decisió de posar el centre aquí de recurs que és contrari a marxar escortada pels Mossos
pel barri el rumor que es tucions, la descoordinació, és unilateral de la Generalitat, la integració. Aquí no poden entre crits de ‘Fora, fora’ i ‘No
podia instal·lar un centre de la manca d’informació i la
menors a l’an�c hotel.
desconfiança han ajudat a
Davant aquesta situació, estendre un conjunt de rudivendres, l’alcaldessa, Ana mors i desinformació que han
M. Mar�nez, va mantenir una alimentat les pors dels veïns
reunió amb representants i centenars de rubinencs es
La instal·lació que es pretén ubicar al municipi de l’Ajuntament de Sant Just han explicat a
veïnals per parlar sobre la van concentrar davant de
i que porta el nom de Kirikú –nom d’un nen Diari de Rubí que els menors no han �ngut cap
qüestió, una trobada en la l’hotel el dilluns i dimarts al
prodigi de la cultura africana– és un centre problema de convivència amb el veïnat.
qual també va voler par�cipar vespre per protestar contra
d’emergència per a menors no acompanyats
“El Kirikú és el primer centre d’acollida dels
la directora general de la DGA- el trasllat.
que
ja
està
funcionant
a
Sant
Just
i
que
el
gesmenors
de 18 anys que arriben a Catalunya sols
IA que, segons ha explicat,
Una de les queixes del ve�ona Eduvic. El mo�u del trasllat respon al fet i no tenen on anar”, aﬁrma Cabanes. Per tal
va estar esperant davant de ïnat és la manca d’informació
que des de l’es�u passat els adolescents, tots de procurar pel seu benestar, tenen un equip
l’Ajuntament per sumar-se per part de les autoritats, l’ald’origen subsaharià, conviuen en un hotel de 4 tècnic complet, amb una rà�o d’un integrador
a la reunió. Mar�nez, però, tra és que no volen el centre al
estrelles amb els clients d’aquests. El propietari o educador social per cada sis adolescents. El
ho nega i assegura que ningú barri: “Creiem que un centre
d’aquest hotel també ho és de l’Hotel Terranova que es fa al centre és mirar si els menors tenen
la va informar que Cabanes d’aquest �pus en aquesta poi la Generalitat ha arribat a un acord amb ell algun problema de salut, vacunar-los, oferir-los
estava a Rubí ni que volia blació generarà inseguretat,
per traslladar els menors a Rubí. “No hi ha cap protecció si en necessiten, valorar si han �ngut
par�cipar de la reunió.
el poble no està preparat per
problema de convivència, senzillament hem un procés migratori traumà�c, contactar amb
Alhora, el mateix dia, el rebre 80 persones a escala
valorat que els menors necessiten in�mitat”, les famílies per dir-los que estan bé i deﬁnir
consistori va enviar una carta social ni policial”, ha explicat
AAFF_FDF_informacioGenerica_diari.pdf
26
4/3/19
17:24 diu Ester Cabanes, directora de la DGAIA. Fonts
quins recursos han de tenir en el futur.
a la DGAIA demanant que José Luis Carmona, un dels

El Kirikú és un centre d’emergència i no ha
�ngut cap problema de convivència a Sant Just
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és no’. L’alcaldessa, de nou, va
prendre la paraula i es va posicionar amb els veïns, als quals
va demanar respecte.
Per la seva banda, la directora general de la DGAIA
també ha cri�cat l’Ajuntament
per “u�litzar els nens més vulnerables, que han �ngut un
trànsit horrorós, que venen
de països del sud d’Àfrica,
la majoria fugint de països
en guerra” i ha recordat a
l’alcaldessa que ella va ser
present quan Rubí va recollir
el dis�n�u de Ciutat Amiga de
la Infància d’Unicef.
Per la seva banda, en
declaracions dimecres a TV3,
el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, va dir que la Generalitat
“vol treballar amb els veïns
i amb l’Ajuntament perquè
el lloc és idoni, però es farà
el que sigui el millor per als
nois”. També va dir que l’alcaldessa els havia demanat
posposar el tema ﬁns després
de les eleccions.
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El conflicte a Can Rosés esclata en plena
campanya electoral de les municipals
M. Cabrera

Membres de Rubí Acull van assistir a la concentració de Can Rosés
dilluns per mostrar la seva voluntat d’acollir. / Carla Abril

El conflicte veïnal a Can Rosés
ha coincidit pràcticament
amb l’inici de la campanya
electoral i els diferents partits s’han posicionat sobre
aquest tema. També ho ha
fet Rubí Acull, un col·lectiu
que fa temps que treballa per
ajudar a la integració de les
persones nouvingudes. De
fet, l’entitat va voler assistir
a la concentració de dilluns

per intentar dialogar amb els
veïns i defensar l’acollida dels
adolescents. Una vintena de
persones es van congregar
sota una pancarta on es podia llegir ‘Som de Rubí, volem
acollir. Com? Seiem i parlem’.
Núria Ribera, de Rubí Acull,
recorda que “els nois que
venen tenen dret a una vida
digna i a ajuts, cal parlar amb
tranquil·litat de com i quanta
gent pot venir, però no es
pot tenir aquesta actitud de

rebuig”. L’entitat ha criticat a
les xarxes l’ús partidista que
s’està fent d’aquest tema i
també la mala gestió que ha
fet la Generalitat.
ERC acusa l’alcaldessa de
mentir
El candidat d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
Xavier Corbera, ha criticat el
govern local i ha acusat l’alcaldessa, Ana M. Martínez,
de mentir a la ciutadania: “La
DGAIA va avisar l’Ajuntament
per fer una reunió de coordinació, com es fa en tots els
pobles, però ells no van voler,
van demanar esperar perquè
hi ha la campanya electoral”.
També critica el consistori
per falta de “lleialtat” i per
“no donar als veïns una informació que sí que tenia”.
C’s demana paralitzar el
centre dels menors
Ciutadans (C’s) ha criticat la
manca de transparència de
la Generalitat i li ha demanat
que aturi el trasllat. L’alcaldable de la formació, Roberto
Martín, ha carregat contra el
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i ERC per fer un
ús “partidista” i ha donat “suport total als veïns”. Martín
creu que “abans de planificar
la ubicació del centre, cal
tenir en compte les opinions
dels veïns” i ha demanat que
es convoqui una reunió amb
totes les parts implicades.
L’AUP exigeix responsabilitat
a l’alcaldessa i critica el model de la DGAIA
L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) ha afirmat en un
comunicat que “és necessari
atendre els menors no acompanyats i garantir els seus
drets”, alhora que ha criticat
el model de la DGAIA, ja que
considera que cal promoure
centres més reduïts i desenvolupar treball comunitari.
Alhora, però, afirma que “la
situació actual és d’urgència”
i recorden que hi ha menors
dormint al carrer o en comissaries. Per últim, també
ha demanat a l’alcaldessa
que “aturi les declaracions
incendiàries que no ajuden
a afrontar la situació amb
calma i consens”.
En Comú Podem diu que
l’Ajuntament ho sabia des
de feia setmanes
En Comú Podem, en una nota
de premsa, ha denunciat la
“falta de transparència” de
la Generalitat i l’Ajuntament,
ja que considera que aquesta

manca d’informació “ha alimentat els rumors que han
provocat l’alarma social”. Els
comuns diuen que “fa setmanes” que l’Ajuntament sabia
que s’instal·laria un centre
de menors i recorda que el
debat sobre aquestes instal·
lacions ha de ser “sobre els
recursos i l’atenció i mai en
la criminalització dels infants
i joves desemparats”.
Junts per Rubí creu que la
DGAIA s’ha “precipitat”
El candidat de Junts per Rubí
(JxR), Jaume Buscallà, s’ha
mostrat en desacord amb la
DGAIA, ja que considera que
la Generalitat s’ha “precipitat
a l’hora d’impulsar aquest
projecte” i ha criticat el posicionament d’ERC.
El PP acusa el PSC de silenciar l’obertura del centre
L’alcaldable del PP, Juan José
Giner, acusa l’equip de govern del PSC de “silenciar
l’obertura del centre per
motius electorals, no s’ha
volgut comptar amb els veïns”. El popular considera que
si el centre ha d’obrir “s’ha
de gestionar bé, millorar la
seguretat del barri i veure si
es compleixen les mínimes
condicions per instal·lar el
centre”.
VR demana més informació
i demana que “no s’estigmatitzi els joves”
El candidat de Veïns per
Rubí (VR), Antoni García,
ha lamentat la manca
d’informació en relació a
aquesta qüestió, ha recordat
que “és una problemàtica que
afecta a tota Catalunya” i ha
demanat “més sensibilització
i que no s’estigmatitzi els
joves”. García també ha
lamentat que Rubí hagi
quedat com una “ciutat no
acollidora” i ha dit que ja fa
temps que l’Ajuntament sabia
que s’instal·laria un centre de
menors no acompanyats.
Per Rubí Republicana, l’Ajuntament “ha perdut el nord”
Rubí Republicana, la candidatura liderada per Lluís
Roset, afirma que cal buscar
solucions “basades en la
mediació, la solidaritat, la
legalitat, la informació neutra
i el respecte irrenunciable als
drets dels menors”.
També ha dit que “l’administració local ha perdut el
nord del seu paper modulador davant la inquietud social
produïda per una ciutadania
desinformada”.
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Mor José Luis Ariño, gerent
de l’Ajuntament de Rubí
José Luis Ariño, gerent de
l’Ajuntament de Rubí des de
2015, va morir dissabte a
l’edat de 55 anys i després
de lluitar durant anys contra
un càncer. Tot el consistori
rubinenc ha manifestat el seu
condol a la família i amistats
a través d’un comunicat institucional. En aquest, expressa
“la immensa buidor que deixa
a l’organització. El seu tarannà
amable i dialogant, la seva
predisposició a col·laborar i la
seva capacitat de lideratge fan
que sigui una pèrdua impossible de restablir.”
Nascut a Barbastro el 13
de maig del 1963, Ariño es va
formar com a educador especialitzat a l’Escola d’Educadors
Especialitzats de la Diputació
de Barcelona el 1989 i, tres
anys més tard, va aconseguir
la diplomatura de Treball Social a la Universitat de Barcelona
(UB). El 1996, es va treure el
postgrau en Infància i Atenció
Primària per la UB. El seu currículum el va completar amb
una diplomatura en Educació
Social el 2002 i un màster en
Direcció i Gestió Pública per
ESADE el 2012.
El 1989 va entrar a l’Ajuntament de Rubí, ocupant
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Manifestació contra les llistes d’espera i
per reclamar més recursos sanitaris a Rubí
cristina carrasco

José Luis Ariño era l’actual gerent
de l’Ajuntament. / Cedida

diversos càrrecs i responsabilitats. Els tres primers
anys com a educador social a
Serveis Socials, per passar el
1992 a ser responsable de la
Unitat d’Inserció Laboral per a
persones joves i adultes. Una
responsabilitat que va tenir
durant 11 anys. El 2003 va
ser nomenat cap de Serveis
Socials i el 2005 va donar el
salt a la coordinació de l’Àrea
de Política Social i Ciutadania.
Era gerent de l’Ajuntament
des de 2015 fins a l’actualitat.
Formava part de la candidatura del Partit dels Socialistes
de Catalunya, ocupant el número 9.
Familiars i amics, així com
membres de l’Ajuntament rubinenc, van acomiadar Ariño
diumenge en una cerimònia
a L’Hospitalet. / DdR

La plataforma Rubí Sanitat i
el Moviment per a unes Pensions Dignes de Rubí s’han
manifestat aquest dimarts al
matí pel centre de la ciutat en
contra de les llistes d’espera
i per reclamar una millor sanitat pública a Rubí. La marxa
ha arrencat des de la plaça
Pere Aguilera i ha finalitzat al
CAP Mútua de Terrassa a Rubí
i ha reunit prop d’un centenar
de veïns i veïnes.
A la porta del CAP Mútua,
membres de Rubí Sanitat
han llegit un comunicat on
critiquen que “en cap dels
tres centres de primària de la
ciutat, si demanes cita prèvia
amb el metge de família, et
donen hora en menys de 10
dies, quan el recomanable
són 48 hores”. Per als manifestants, això provoca que
les urgències dels CAP es
col·lapsin, ja que no tenen suficients recursos ni personals
ni d’horaris.
També han recordat que
les llistes d’espera als hospitals de referència, ubicats a
Terrassa, són “terrorífiques”
i han posat com a exemple

COMUNICAT DE RUBÍ SOLIDARI
ENTORN DEL CENTRE DE
MENORS NO ACOMPANYATS
Aquests dies hi ha hagut a Rubí un seguit de concentracions en contra de la
instal·lació d’un centre per acollir menors no acompanyats a l’antic Hotel Terranova, al barri de Can Rosés.
Aquestes mobilitzacions interessades estan fent servir un discurs d’odi, xenofòbia, racisme i classisme en contra d’uns nens vulnerables que han tingut un
esgarrifós camí d’arribada a Catalunya i que venen fugint en molts casos de la
misèria humana i de les guerres, producte de l’explotació capitalista i de la rapinya de països poderosos del primer món.
Aquesta falsa alarma que criminalitza aquests menors no acompanyats no
es correspon amb la realitat en la majoria dels indrets en què existeixen centres
d’aquestes similars característiques.
És inacceptable l’actitud poc transparent i incendiària de l’equip de govern
municipal del PSC de no donar la informació als veïns de Can Rosés i al conjunt
de la població de Rubí en el moment oportú, i l’actitud adoptada en un moment
com aquest a 12 dies d’unes eleccions municipals.
Cal preservar en tot moment els principis bàsics de la declaració universal
dels Drets Humans, aquests menors tenen drets i deures, dret a la vida, a la
llibertat i la seguretat, a no patir maltractaments, a la lliure circulació, a l’asil, a un
ordre social, a una vida digna i respecte de la comunitat.
Com a Rubí Solidari no ens volem quedar en silenci i ens afegim a d’altres
entitats i persones que expressen el seu desacord amb aquestes actituds xenòfobes, racistes i classistes, tot demanant que davant una situació que està
comportant debat i enfrontament entre diferents posicions de ciutadans, se sigui
capaç de reconduir la situació, posant en primer pla la seguretat de l’entorn i de
l’equipament, amb els suficients equips de professionals i una configuració adequada per donar atenció a uns menors no acompanyats.
Rubí Solidari proposarà a la plataforma RUBÍ PER LA PAU que la concentració mensual que realitzem el quart dijous de mes, el proper dia 23 de maig,
estigui dedicada a discutir aquesta situació i a donar suport a una atenció social
digna i humana a aquestes persones.
Rubí Solidari
Maig 2019

Davant la Mútua, es va llegir un manifest per denunciar els problemes a la sanitat pública. / C.C.

casos de 222 dies esperant
un electrocardiograma, 261
dies per una cirurgia o més
d’un any i quatre mesos per
a infiltracions a la clínica del
dolor. “Estan jugant amb la
salut i el dolor de les persones”, apunten.
La reclamació d’un servei de pediatria d’urgències
les 24 hores a la ciutat, la
millora del transport públic
fins a l’Hospital de Terrassa i
informació sobre el projecte

de l’hospital públic a Rubí van
ser altres qüestions que es
van posar sobre la taula.
Pensions Dignes
La manifestació va tenir lloc
després de l’habitual assemblea del Moviment per a unes
Pensions Dignes de Rubí cada
dimarts a les 10.30 hores a la
plaça Pere Aguilera. Aquesta
setmana, els pensionistes
han ressaltat la importància
de votar en les eleccions eu-

CCOO de l’Ajuntament
denuncia la no renovació
del Pla d’Igualtat Intern

Ajuntament de Rubí. / Carla Abril

Redacció

La secció sindical de Comissions Obreres (CCOO) de
l’administració rubinenca
ha presentat una denúncia
a Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya
per la manca de resposta de
l’Ajuntament a la seva petició
per renovar el Pla d’Igualtat
intern, caducat des del 26 de
març de 2018.
Segons informa el sindicat, prèviament havia demanat a través d’una instància
amb data 20 de setembre de

l’any passat, la convocatòria
urgent de la Comissió per elaborar un Pla d’Igualtat Intern,
una petició “que a hores d’ara
continua sense resposta”.
El Pla d’Igualtat Intern,
que va ser aprovat pel Ple municipal el 26 de març de 2015
i tenia una vigència de 3 anys
des de la data de la seva aprovació, és l’eina per consolidar
una organització de treball
igualitària mitjançant el desenvolupament de mesures
adreçades a la promoció i
la garantia de la igualtat de
gènere a l’Ajuntament.

ropees, ja que moltes de les
decisions es prenen a Europa
repercuteixen directament en
la nostra vida quotidiana i en
les mesures econòmiques i
socials que apliquen els estats membres.
Dimarts vinent, 21 de
maig, el col·lectiu ha convocat
una nova manifestació des de
la plaça Pere Aguilera fins al
Mercat per intentar arribar a
més ciutadans i ciutadanes
les seves reivindicacions.

Obertes les aules
d’estudi nocturnes
per preparar els
exàmens

Els rubinencs que estan en
època d’exàmens i treballs
de final de curs tenen a la
seva disposició des del dilluns
un horari més ampli de la
Biblioteca.
El nou horari és de dilluns
a divendres des de les 20.30
hores fins a la mitjanit com a
espai d’aula d’estudi. També
obrirà els dissabtes de 14 a
22 hores i els diumenges de
10 a 22 hores. Els horaris es
mantindran fins al 16 de juny,
a excepció del 10 de juny, que
la Biblioteca estarà tancada
perquè és festa. / DdR

La Biblioteca torna a acollir aules
d’estudi nocturnes. / C. Abril
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ESTÀS A PUNT?
nosaltres #estemapunt
L’Alternativa d’Unitat Popular som una candidatura formada per veïns i
veïnes de Rubí que dia a dia, treballem per a la millora de la nostra ciutat
i els nostres barris, des de tota classe d’entitats i àmbits.
Ara toca assegurar-nos que l’Ajuntament sigui una eina al servei de
veïns i veïnes i no deixar-lo en mans de les grans sigles que sovint es
barallen per les cadires més enllà de Rubí.
Som una assemblea, oberta i municipalista perquè creiem que és un
error fer de la política una professió i que només col·lectivament
podrem transformar Rubí.
Estimem Rubí, el centre de les nostres propostes és aquesta ciutat i les
condicions de vida de les persones que hi vivim. Som la base de les
polítiques, som protagonistes actives i no simples receptores. Nosaltres
som la política municipal, fem-la nostra.
A Rubí, ha arribat l’hora de canviar les coses i nosaltres #estemapunt, i tu?
Vota AUP i #governem-nos

www.auprubi.cat
Whatsapp:

Envía ALTA al 602899987

Facebook:

facebook.com/AUPRubi

Instagram:
@auprubi

Twitter:
@aup_rubi

Telegram:
t.me/auprubi

Belén Cañizar
Bel_Consultora social i
professora de
secundària.
632187738
Activista feminista.
Implicada des
d’adolescent a col·lectius
locals.

Eulàlia Formiguera
Vila_Tècnica d’Educació.
631726473

Montserrat Rousse
Palacios_

Ferran Monterde
Cerezo_ Estudiant i
dependent.
631724725

Participo activament en
iniciatives culturals i
educatives de la ciutat.

Membre de la plataforma
Rubí sense abocadors i de
la plataforma residuos
zero

Sóc entrenador de
bàsquet i participo en
diferents entitats
culturals de la ciutat.

Joan Benet
Congost_Químic de
Laboratori.

Marina Dolset
Manchó_Educadora
Social

Iván Hernáez
Gutiérrez_Educador
Social

Mercè Hernández
Sucarrats_Jurista.

José Adelantado
Lucas_Fotògraf.

Vinculada a diferents
col·lectius de Rubí

Treballo en el sector
social i actualment sóc
membre de la junta del
CRAC.

Especialitzant-me en Dret
Animal. Militant
estudiantil i juvenil.
Educadora en el lleure a l'
A.E.Albada.

Vinculat desde jove a
entitats i activitats
culturals i esportives de la
ciutat (El Gra, CRAC,
Caminada Nocturna, etc.)

Marc Gascón
Merlos_Enginyer
Electrònic.

Elisabet Chavarria
Fernández_Tècnica de
Recursos Humans.

He militat i participat en
diversos col·lectius de la
ciutat al llarg de la meva
vida.

Actriu i dansaire amateur
a Grup Teatre Corimbo i
Metrónomo. Censurada
de l'OasiJove. Sòcia del
CRAC!

Adrià Barcelona
Sánchez_Tècnic
Superior en Comerç
Internacional.

Sóc membre dels Diables
de Rubí i de la Junta del
CRAC.
Juana Torres
Ruiz_Professora de
costura.

Joan Palenzuela
Andújar_Jubilat.

Sempre he intentat
implicar-me en causes
socials i polítiques que he
considerat de justícia i
des de l'honestedat.

"ŀƪĝĬ¶½ÝĖÄ·ĦăĖ½ƴăŌ·Ýú§
de caixa d’estalvis,
sempre vinculat als
comitès d’empresa en
totes les que he treballat
anteriorment.

Sergi Jordà
Vera_Responsable
Sistemes SAP.

Gemma-María Ortiz
Morillas_Administrativa i
Estudiant.

Activista per la
transparència i
programari lliure. Membre
del Consell Escolar de Ca
n'Alzamora.

Formo part de
l'Associació de Donants
de Sang del Vallès
Occidental i en soc la
delegada a Rubí.

Gisela Ferré Ruiz_Joiera.
reballo com a joiera i
durant anys m'he dedicat
a l'educació en el lleurev,
aig ser cap a l’A.E guspira
i actualment sóc membre
de la Junta Escoltes
Catalans.

Esther Gómez
Alonso_Tècnica

Albert Giménez
Serra_Llicenciat en
Història i Graduat en
Llengua i Literatura
Catalana.
Membre de diversos
col·lectius socials i del
CRAC.

He jugat durant 9 anys a
l'Olímpic de Can Fatjó.
Actualment sóc educador
de l'esplai Eixam.

Rafael Bosch
Janer_Consultor
Ambiental.

Arcadi Bassegoda
Clos_Professor de
Secundària.

Les desigualtats
econòmiques són la
principal fractura en
qualsevol municipi.

Sóc consultor ambiental
especialitzat en fauna
protegida. Vinculat a
entitats ecologistes,
socials, i culturals de Rubí.

Sóc professor a l'INS
Torrent dels Alous.
Milito a l'esquerra
independentista des dels
17 anys

Pau Majó Vila_Educador
Creu Roja.

Aitor Sánchez
Cerezuela_Educador en
Centre Ocupacional.

Mireia Gascón
Merlos_Investigadora en
salud pública.

Jordi Muntan Cos_Tècnic
Integració Social.

Dinamitzo el taller:
"Participació:
l'assignatura pendent" a
l'INS Estatut i he estat
monitor de l'Esplai Eixam

Rubienc il·lustre, antic
jugador díscol del CB Sant
Jordi, ex primeres mans a
castellers de Rubí, i guapo
de la Cup Rubí.

He estat regidora de l'AUP
entre 2015 i 2018 i sóc
co-fundadora del CRAC i
Rubí d'Arrel i sòcia del
ÓĖĬēÒăĦăÓĖŌ·"ò1Ė§ƚ

especialista d'educació
infantil.

treballant a APDIR
(Associació Persones
Diversitat Intel·lectual de
Rubí). Participant a
entitats com Rubí d'arrel i
el Crac.
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La comunitat educativa de La Serreta
Èxit de públic a la sisena edició de la Fira
es talla els cabells en una iniciativa solidària de la cervesa artesanal i el formatge
amb una jove malalta de càncer
REDACCIÓ

En el marc d’una jornada de
cosmètica oncològica i autoestima, professorat, alumnat
i familiars de l’institut La
Serreta van participar en el
projecte ‘Per tu, em pelo’, una
tallada col·lectiva de cabells
per poder crear una perruca
oncològica que entregaran a
una jove que està malalta.

El projecte, emmarcat
dins el Servei Innova FP de
l’Institut La Serreta, va comptar amb la col·laboració d’entitats com Picam, Stanpa i
Pulseras Rosas, que treballen
en el camp oncològic. L’objectiu va ser recollir prou cabells
de llargada mínima 25 cm (no
tractats) i 35 cm (tractats),
que han estat enviats a l’associació Pulseras Rosas, qui

La jornada va ser un èxit de participació. / Cedida

crearà la perruca oncològica
de cabells naturals i que a
ﬁnals de maig es lliurarà a la
noia malalta.
A més de la tallada de cabells, durant la jornada es van
oferir tallers de la mà de Picam i Stanpa sobre cosmètica
oncològica, perruques, mocadors i autoestima, destinats
als cicles formatius Atenció
a les Persones en Situació de
Dependència i Perruqueria i
Cosmètica Capiŀlar.
La jornada va ser un èxit
de participació, ja que tota
la comunitat educativa es
va abocar i van participar
docents, alumnes i familiars
d’alumnes de l’ESO, el Batxillerat i els cicles formatius. Es
van recol·lectar 2.700 kg de
cabells, en 39 trenes, que ja
es van enviar a Pulseras Rosas, amb les indicacions de les
característiques demanades
per la jove.

Famílies del Col·legi Balmes acullen estudiants de cinc
països europeus una nova trobada del projecte Erasmus+
REDACCIÓ

Famílies d’alumnes del Collegi Balmes han acollit durant aquesta setmana estudiants d’altres cinc països
europeus que participen
en el programa Erasmus+
de la Unió Europea. Durant
aquesta setmana, els 25
alumnes d’intercanvi, que
provenen de Grècia, Croàcia,
Letònia, Irlanda i Itàlia ─cinc
de cada país─ i que cursen
6è de Primària, han realitzat
el projecte Junior business
minds selling online ecotraditional games.
Aquest projecte es basa
en la col·laboració internacional d’escoles per a
l’intercanvi de pràctiques
educatives. L’alumnat de

Els alumnes rubinencs i els participants a l’intercanvi van ser rebuts
dilluns per l’alcaldessa. / Ajuntament - Localpres

Cicle Superior del centre
rubinenc, juntament amb
la resta d’estudiants participants, han de crear una
empresa des de zero i comercialitzar productes a través
d’internet, tot basant-se en
el reciclatge i fent servir l’anglès com a llengua vehicular.
El projecte inclou sis viatges

que es realitzaran trimestralment al llarg dels dos anys
que dura el projecte.
Aquest curs, alumnes del
Col·legi Balmes ja han viatjat
a Grècia i Croàcia en el marc
del programa Erasmus+ i,
de cara al curs vinent, està
previst que vagin a Letònia,
Irlanda i Itàlia.

La Fira va atraure més de 14.000 persones, segons l’Ajuntament. / Maribel Panal

LARA LÓPEZ

Els amants de la cervesa van
poder gaudir novament el
passat cap de setmana de
la Fira de cervesa artesanal
i el formatge a Rubí, que
enguany celebrava la seva
sisena edició. Milers de rubinencs i rubinenques es
van congregar a la rambla
del Ferrocarril de divendres
a la tarda ﬁns diumenge a
la nit en una de les edicions
més exitoses d’aquest esdeveniment gràcies al bon
temps primaveral. Enguany
van participar-hi 18 marques
de cervesa artesanal amb
parada pròpia, totes d’origen
català.
Entre les empreses
productores presents cal
destacar una rubinenca,
la cervesa Bertus (també
coneguda com a Malta 51),
que ha participat en la ﬁra
per tercer any consecutiu. A
més, l’esdeveniment també
va comptar amb 4 productors de formatge nacionals
i internacionals que van fer
parada a la nostra ciutat.
Les altres cerveses prove-

nien majoritàriament de la
ciutat de Barcelona, però
també d’altres punts del
Vallès, Sitges, Berga, Tremp,
Santpedor, Arenys de Mar o
Cardedeu, entre altres.
Albert Garcia, responsable de Cerveses Bertus,
explica com són els quatre
tipus de cervesa de la marca:
la Summer Ale, una cervesa
suau, refrescant i afruitada
d’estil alemany; la Carpe
Diem, cervesa típica anglesa
torrada i carameŀlitzada
molt equilibrada; a la qual
segueixen dues begudes més
especials: la White IPA, una
cervesa amb 50 graus d’Ibus,
molt amarga, i 6,6 graus d’alcohol; i la Gretel, una cervesa
de blat fosca, caramel·litzada
i de sabor torrat.
Segons Albert Garcia, els
seus productes desperten
molt interès entre el públic
rubinenc en tractar-se d’una
beguda produïda a la localitat i molta gent pregunta
per on està ubicada la fàbrica i si es poden fer visites
guiades.
El seu centre de fabricació està ubicat al polígon de

Can Rosés, on produeixen
des de fa 6 anys. Sobre la
seva participació en la ﬁra,
el responsable de Cerveses
Bertus explica que estan
molt contents amb aquesta
edició perquè “la resposta
del públic ha estat increïble”.
Per a ells la ﬁra de Rubí no és
una ﬁra més, “és la ﬁra del
nostre lloc de producció i
l’estem esperant tot l’any”.
Aquest any cal destacar
la participació de la cervesa
Gretel, guanyadora de la Medalla de Plata al Barcelona
Beer Challenge 2019. “Som
una empresa petita però estem contents per aquest reconeixement important dins
el sector”, sentencia Garcia.
La Gretel es diferencia per un
sabor complex, amb tocs de
cafè, cacau i fruits secs, entre
altres ingredients.
A més de tastar cerveses
i productes artesanals durant
els tres dies, el públic va
poder gaudir al llarg de la
ﬁra de diversos concerts dels
grups Mala Vida, Zebrass
Marching Band, DJ El Turtel,
diverses atraccions infantils i
un espai de foodtrucks.
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La Generalitat transfereix la
�tularitat de l’avinguda de l’Estatut

BRITISH
BRITISH HOUSE
HOUSE FA
FA 18
18 ANYS!
ANYS!

L’avinguda de l’Estatut suporta un elevat trànsit cada dia. / Carla Abril

La Generalitat de Catalunya
ha transferit la titularitat
de l’avinguda de l’Estatut
a l’Ajuntament de Rubí. Es
tracta del tram comprès entre Sant Cugat i la intersecció
amb la C-1413, un canvi que
és fruit d’un acord entre les
dues administracions i que es
va fer efec�u el dilluns quan
el director general d’Infraestructures de la Generalitat
va signar la petició que el
consistori havia fet al Ple.
Aquest canvi de �tulari-

tat de la via obre la porta a
convertir una carretera en
carrer i, per tant, a iniciar
mesures encaminades a paciﬁcar el trànsit a l’avinguda
de l’Estatut.
Ara, manca per conèixer
quines són les alterna�ves
a la circulació per aquesta
zona, ja que es tracta d’una
via que suporta molt de
trànsit. En el seu moment,
l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, va dir que l’E-16, la B-30
i la C-1413, amb diferents re-

correguts, podrien funcionar
fàcilment com a zona de pas
alterna�va.
Pel que fa a la reforma del
carrer, fa uns mesos Mar�nez
ja va dir que la intenció de
l’Ajuntament és eliminar un
carril de la circulació, implantar un carril bicicleta i ampliar
la zona de passeig.
La �tularitat de l’avinguda de l’Estatut és una reivindicació històrica de la ciutat
i especialment dels veïns que
hi viuen a prop. / DdR

L’escola d’idiomes British
House
el seu
18è
L’escola celebra
d’idiomes
British
aniversari
al costat
House
celebra
el dels
seu seus
18è
alumnes i al
tots
els rubinencs
aniversari
costat
dels seus
amb descomptes
alumnes
i tots elsespecials
rubinencsi
regalant
entrades especials
dobles ali
amb
descomptes
Parc del Tibidabo.
regalant
entrades dobles al
Durant
seus 18 anys de
Parc delels
Tibidabo.
trajectòria,
British
House
Durant els seus
18 anys
de
s’ha
posicionat
com
a
escola
trajectòria, British House
referent
en l’ensenyament
s’ha posicionat
com a escola
d’idiomes
a nens
i nenes a
referent en
l’ensenyament
partir d’1 any,
joves
i adults,
d’idiomes
a nens
i nenes
a
tant ad’1
lesany,
escoles
British
partir
jovesdei adults,
House,
com
a llarsde
d’infants,
tant
a les
escoles
British
extraescolars
House, com ai empreses.
llars d’infants,

Durant aquests anys, British
House
ha obert
2 escoles
Durant aquests
anys,
British
especialitzades
Rubí,
una
House
ha oberta 2
escoles
per a nens, i l’altra
a
especialitzades
a Rubí,peruna
adolescents
per
a nens,i adults,
i l’altrai també
per a
ha signat uni adults,
acord exclusiu
adolescents
i també
a signat
Rubí un
amb
Cambridge
ha
acord
exclusiu
University
de garantir
a Rubí per
ambtal Cambridge
una
màxima
qualitat
en
University per tal de garantir
l’ensenyament
d’idiomes.
una màxima qualitat en
Tot
aquest creixement
ha
l’ensenyament
d’idiomes.
estat
possible
gràcies
als
Tot aquest creixement ha
centenars
d’alumnes
la
estat
possible
gràciesde als
QRVWUDFLXWDWTXHKDQFRQ¿DW
centenars d’alumnes de la
en British House.
QRVWUDFLXWDWTXHKDQFRQ¿DW
En
ocasióHouse.
de l’aniversari,
en British

l’escola d’idiomes ofereix
descomptes
especials
per
l’escola d’idiomes
ofereix
als cursos d’estiu
i per al nou
descomptes
especials
per
curscursos
2019-2020.
als
d’estiu i Us
per podeu
al nou
posar2019-2020.
en contacte
amb
curs
Us podeu
British en
House
trucantamb
al
posar
contacte
935860825,
visitant
l’escola
British
House
trucant
al
central
(Av. Barcelona
21) o
935860825,
visitant l’escola
entrant
web:
central al
(Av.
Barcelona 21) o
www.britishhouse.es
entrant al web:

extraescolars i empreses.

En ocasió de l’aniversari,

a la nostra ciutat!

www.britishhouse.es
Feliç aniversari a British
House
i al seu
equip
Feliç aniversari
a British
i per molts
anys equip
més
House
i al seu
d’idiomes
id’ensenyament
per molts anys
més
a
la nostra ciutat!d’idiomes
d’ensenyament

IDIOMES
IDIOMES AA L’ESTIU
L’ESTIU
Cursos estiu i setembre: inscripcions obertes!
$SUR¿WDHOVGHVFRPSWHVHVSHFLDOVG¶DQLYHUVDUL
Cursos estiu i setembre: inscripcions obertes!
$SUR¿WDHOVGHVFRPSWHVHVSHFLDOVG¶DQLYHUVDUL

Cursos intensius: 1 nivell en 4 setmanes

Classes de comunicació oral

Esplai en anglès per a nens

Cursos intensius: 1 nivell en 4 setmanes

Classes de comunicació oral

Esplai en anglès per a nens

Campus en anglès per a adolescents

Classes de reforç i ampliació

Preparació exàmens de Cambridge
)LUVW&HUWLÀFDWH&$(3URÀFLHQF\

Campus en anglès per a adolescents

Classes de reforç i ampliació

Preparació exàmens de Cambridge
)LUVW&HUWLÀFDWH&$(3URÀFLHQF\

www.britishhouse.es - info@britishhouse.es - 935860825 - Av. Barcelona 21, RUBÍ

www.britishhouse.es - info@britishhouse.es - 935860825 - Av. Barcelona 21, RUBÍ

10

OPINIÓ

Divendres, 17 de maig de 2019

A

rribem a l’equador de la campanya
de les municipals i el que havia
de ser un període per tal que les
diferents formacions polítiques donessin a
conèixer els seus programes electorals i les
seves propostes, ha quedat arraconat en un
segon pla per la protesta dels veïns de Can
Rosés en relació a la instal·lació d’un centre
d’emergència de menors no acompanyats a
l’Hotel Terranova.
Tractant-se d’un tema tan sensible –parlem de menors estrangers que arriben sols al
país i que queden sota la tutela de la Generalitat– era d’esperar que les administracions
estiguessin a l’altura de les circumstàncies,
però no ha estat així. Primer de tot, la Generalitat abans d’iniciar les obres de reforma
de l’hotel hauria d’haver contactat amb el
territori i l’Ajuntament no hauria d’haver
demanat posposar fins a finals de mes la

EDITORIAL

Tolerant i acollidora

trobada amb la Generalitat.
Quin és el resultat de la manca de transparència de les dues administracions? Els
veïns s’han assabentat de tot plegat preguntant als operaris i la rumorologia ha ajudat
a alimentar pors i recels entre la gent. És
normal i comprensible que el veïnat de Can
Rosés tingui dubtes, fins i tot es pot entendre
que puguin sentir por. És per evitar això que
cal explicar bé els projectes quan són d’àmbits
sensibles i posar tota la informació sobre la
taula des de l’inici.
En segon lloc, la reacció de l’Ajuntament

també ha estat qüestionable. Rubí, a més de
ser dels pocs ajuntaments que tenen un Pla
d’Acollida, és Ciutat Amiga de la Infància,
reconeguda per Unicef i una de les ciutats
importants del país. Estem parlant de menors
que arriben sols a Catalunya i que no tenen
cap lloc on anar. El paper de la institució
local ha de ser el de mediar, negociar i, en
tot cas, si ho creu, convèncer a la Generalitat
que no és l’espai idoni, proposar alternatives, buscar solucions i evitar que esclati un
conflicte social. Per dur a terme tot això hi
ha els canals institucionals, però en cap cas

no es pot consentir una guerra oberta on els
menors més vulnerables es fan servir com a
arma llancívola entre les dues administracions
en un espectacle mediàtic lamentable i irresponsable que ha fet pronunciar-se fins i tot al
Síndic de Greuges de Catalunya i on Rubí,
com a ciutat, no ha sortit ben parada.
El diàleg, la transparència i la informació
són fonamentals per trobar un camí de sortida
a aquesta polèmica i mai no es pot oblidar
que, en definitiva, estem parlant de menors
sense famílies. Les dues administracions han
de seure en una taula, amb representació del
veïnat i de les entitats locals que treballen
aquesta temàtica i buscar una sortida a la situació. Rubí ha estat sempre terra d’acollida de
la gent que ha vingut d’altres llocs, d’Espanya
i d’arreu del món, i cal buscar els mecanismes
i camins perquè continuï sent una ciutat
oberta, solidària, tolerant i acollidora.

PATRIMONI DE RUBÍ

Nova donació d’una moneda romana al museu de Rubí
Jordi Font Urgell
GCMR-CER

Les col·leccions museístiques amplien en
molts casos els seus fons amb donacions
d’institucions, empreses o particulars. Per
posar un exemple representatiu, es pot dir
que les col·leccions del Museu de Montserrat
estan formades actualment per més d’un 70%
de donacions.
En aquest context, el març del 2019,
el senyor Emilio López donava a les
col·leccions del Museu de Rubí un as de
l’emperador Claudi trobat a un lloc indeterminat de Can Fatjó.
A l’anvers podem veure el cap de
l’emperador Claudi I (que governà l’imperi
entre els anys 41 i 54 de la nostra era) mirant
a l’esquerra i amb llegenda al voltant, poc
llegible, on es detallen en llatí els atributs

Donació Emilio López març del 2019, Claudi I. / Cedida

imperials.
Al revers està representada Minerva,

El Tuit de la setmana

16 de maig

Marc Serrano i Òssul @marcossul
Més d’un periodista i més d’un candidat (!) s’ho haurien de tatuar al
front: als ajuntaments, NO HI HA LEGISLATURES perquè no legislen: hi
ha mandats. #municipalscat #26MSBD #26M #periodisme #llengua

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

deessa de la guerra, amb casc, llança i escut, enmig de les lletres S C, abreviació de

l’expressió Senatus Consultum (és a dir, “per
decret del Senat”).
El diàmetre de la moneda és de 24,9
mm; el pes, de 10,58 g, i fou emesa l’any 41,
primer any del regnat de Claudi, i el seu estat
és acceptable.
Aquesta emissió, que és força comuna,
ja va ser classificada en l’estudi de les monedes de bronze d’època imperial del Museu
de Rubí, aparegut al Butlletí del Grup de
Col·laboradors del Museu de Rubí número
65, de desembre de 2015.
Claudi I va ser el quart emperador
romà. Va succeir Calígula. Hàbil polític, va
expandir l’imperi a Tràcia, part d’Armènia,
Mauritània i el sud de Britània. Va morir
enverinat.
És molt conegut popularment per la
novel·la de Robert Graves ‘Jo, Claudi’, sobretot per la seva versió televisiva.
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Vanessa Garrido
Candidata de
a la Alcaldía de Rubí
RUBÍ

Propuestas de

RUBÍ

para nuestro municipio de RUBÍ

COMPETENCIAS MUNICIPALES ECONÓMICAS:
- Realización de una AUDITORIA EXTERNA, para ver cómo y cuánto se ha
gastado en nuestro Ayuntamiento.
- REALIZAR UN CENSO DE VIVIENDAS VACIAS (o en teoría vacías) propiedad de Bancos y/o entidades financieras.
- REVISIÓN DE AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES, escolares, luz, agua,
etc. y de asociaciones afines con el fin de terminar con el amiguismo.
- REVISIÓN DE EMPADRONAMIENTOS, actualizar y revisar los criterios.
- REVISIÓN A LA BAJA DE IMPUESTOS, IBI, recogida de basuras, etc.
- REVISIÓN DEL POUM, Plan de Organización Urbanística Municipal.
- RECUPERACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES cedidos a terceros.
- APLICAR POLITICAS DE EMPLEO LOCAL, especialmente al empleo juvenil.
COMPETENCIAS MUNICIPALES SOCIALES,
CULTURALES Y EDUCATIVAS:
- Ampliar las plazas de guarderías municipales gratuitas para familias que
trabajan.
- Eliminación total y urgente de los barracones utilizados como colegios.
- Enseñanza bilingüe en todas las escuelas e institutos.
- Creación de un servicio municipal y gratuito de acompañamiento a personas
mayores que viven solas.
- Gestionar y exigir a la Generalitat la optimización del trasporte público a los
hospitales de referencia de Rubí (Mutua y Hospital de Terrassa), mientras eso
no ocurra estudiar un sistema de bajo coste o gratuito para los pensionistas.
- Creación de centros cívicos para gente mayor con la organización de actividades gratuitas para facilitar la socialización de dicho colectivo. No existen
lugares específicos para este grupo de personas y se dedican muy pocos
recursos municipales para ellos (salvo los dos casales dependientes de la
Generalitat que muchas actividades son de pago).
- Apoyo total al colectivo de los jubilados por unas pensiones dignas y suficientes.
- Recuperación y habilitación de locales de propiedad municipal para promocionar actividades lúdicas/culturales de los barrios, como por ejemplo los
cines, etc.
- Potenciar el apoyo de la Escuela Municipal de Música en permanente peligro
de cierre.
- Potenciar el apoyo de entidades de interés cultural (Banda de Música,
Casas Regionales, etc.) y reparto justo de espacios municipales para sus

actividades.
- Acondicionar las aceras y pasos de peatones para personas con movilidad
reducida y coches de bebés.
- Adaptar el horario de la Biblioteca (apertura sábados por la tarde, festivos
de invierno, etc.) así como revisar las condiciones laborales de sus trabajadores.
- Maximizar y revisar las ubicaciones de los eventos socio/culturales al aire
libre (conciertos, exposiciones, etc.).
- Apoyar, optimizar y potenciar el comercio local atendiendo sus necesidades.
SEGURIDAD Y URBANIZACIONES
- Crear una Concejalía específica para atender los múltiples problemas de
las urbanizaciones.
- Especial atención a la seguridad de las urbanizaciones reforzando la vigilancia, ampliando la plantilla de la policía local y creando un servicio de
video-vigilancia conectado directamente con la policía local.
- Policía de proximidad patrullando a pie en los barrios y estando atentos
además de la seguridad al cumplimiento de la normativa municipal (excrementos, conservación de mobiliario, maltrato de zonas verdes, observación de la
estética de las fachadas cuya reserva de uso la tiene el Ayuntamiento, etc.
COMPETENCIAS EXTRA-MUNICIPALES
Se trata de temas que el Ayuntamiento no tiene competencias, pero como
representante de los vecinos de Rubí tiene la obligación moral y social de
liderar su defensa ante cualquier Entidad ya sea política, social, económica
o sanitaria.
- Crear un SERVICIO MUNICIPAL Y GRATUITO DE URGENCIAS PEDIATRICAS hasta que consigamos que la Seguridad Social restaure este servicio
de vital importancia.
- Gestionar y exigir con contundencia ante la Generalitat de Catalunya la
reducción de las listas de espera de la Seguridad Social.
- Liderar la reivindicación y exigencia ante la Generalitat de Catalunya para
que se llegue a un acuerdo urgente con el Hospital General para que una
de las partes en desuso de dicho hospital pueda prestar servicios médicos
y hospitalarios para los vecinos de Rubí mientras se consiga la viabilidad de
un hospital propio para nuestra ciudad.
- Exigir a la Seguridad Social las cuotas de personal médico y sanitario que por
población nos corresponde en nuestros centros de atención primaria (CAP).

RUBÍ

La presentación de la candidatura de VOX Rubí será el próximo
lunes día 20 en el auditorio de Rubí Forma a las 19 horas
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Eleccions municipals 2019
Tota la informació sobre els comicis del diumenge 26 de maig,
entrevistes amb els candidats, llistes electorals i principals propostes

RUBÍ

Uns 55.000 rubinencs tenen dret
a vot a les eleccions per escollir la
nova composició del Ple de Rubí

La cursa per l’alcaldia enfronta 10
candidats, que aquests dies s’afanyen
a explicar el programa electoral
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Un total de 55.250 rubinencs i rubinenques estan
cridats a votar el 26-M per escollir un nou Ajuntament
REDACCIÓ

Un total de 55.250 rubinencs
i rubinenques estan cridats
a les urnes diumenge 26 de
maig per escollir els seus
representants municipals per
al mandat 2019-2022. Entre
aquests, hi ha els ciutadans
i les ciutadanes de la Unió
Europea residents a la ciutat
i les persones procedents
de països que hagin signat
amb Espanya un acord de
reciprocitat de vot i que a
més hagin sol·licitat la seva
inscripció al cens dins del
termini previst.
Les llistes del cens han
estat exposades a l’Oﬁcina
d’Atenció a la Ciutadania
(OAC) del centre per tal que
els rubinencs i rubinenques
amb dret a vot poguessin
consultar i veriﬁcar que les
seves dades eren correctes.
En aquests comicis no
hi ha novetats pel que fa als
col·legis i meses electorals
respecte a les eleccions generals del passat 28 d’abril.
En aquest sen�t, es tornaran
a obrir 25 col·legis electorals
on es cons�tuiran 85 meses

electorals.
La cita electoral del 26 de
maig és doble, ja que a banda dels comicis municipals, la
ciutadania rubinenca també
podrà votar en les eleccions
al Parlament Europeu.
A les eleccions municipals, concorren enguany deu

candidatures, encapçalades
per quatre dones i sis homes.
Tots els candidats a l’alcaldia
s’estrenen per a primera
vegada com a alcaldables,
excepte dos. Es tracta d’Ana
M. Martínez, actual alcaldessa que es presenta a la
reelecció, i Toni García, de

Veïns per Rubí, que també
es presenta per segon cop.
Alguns altres són o han estat
regidors, és el cas de Xavier
Corbera, d’Esquerra Republicana; d’Ànnia García, d’En
Comú Podem, coalició que
s’estrena a les municipals; i
de Jaume Buscallà, de Junts
per Rubí. En el cas del candidat de Ciutadans, Roberto
Mar�n, havia estat alt càrrec
del govern actual, però va
renunciar per discrepàncies
en el projecte.
La resta són uns debutants en política: Betlem
Cañizar, de l’Alternativa
d’Unitat Popular; Juan José
Giner, del Partit Popular;
Lluís Roset, de Rubí Republicana; i Vanessa Garrido, de
Vox. Aquests dos úl�ms par�s debuten en els comicis.
Arribats a l’equador de
la campanya, els diferents
par�ts con�nuen intentant
fer arribar les seves propostes a la ciutadania i sobretot
convèncer els indecisos, el
vot dels quals pot acabar determinant el color polí�c de
l’Ajuntament per als pròxims
quatre anys.

EL PSC VA GUANYAR A LA ZONA URBANA
I ERC A LES URBANITZACIONS
En les eleccions municipals del 2015, el Par�t dels Socialistes
de Catalunya va aconseguir guanyar les eleccions a la ciutat.
Els socialistes es van imposar en les zones
més urbanes (Districte 1, 3 i 4), mentre
que Esquerra Republicana, segona força, va ser el par�t més votat a
les urbanitzacions (Districte
2). El 26 de maig, la
ciutadania decidirà
entre la con�nuïtat
o el canvi.

Font: Ajuntament de Rubí

4

ELECCIONS MUNICIPALS 2019

Divendres, 17 de maig de 2019

LA LLISTA

PROPOSTES ELECTORALS DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
CULTURA
-Centre d’imatge.
-Reforma a l’An�ga Estació.
-Fes�val internacional d’art urbà.

1. Ana María Mar�nez Mar�nez

2. Moisés
Rodríguez
Cantón

4. Rafael Güeto
Or�z

3. María del
Carmen Cebrián
Ordóñez

5. Juan López
Núñez

6. Yolanda Ferrer Polo

16. Marta García Marín

7. Víctor García Correas

17. Sesáreo Antonio de la Cruz Bello

8. Annabel Cuesta Fabre

18. Arantxa Gabilondo Companys

9. José Luís Ariño Buil

19. Mar�n Trejo Rodríguez

10. Marta Oliva Mar�n

20. Joseﬁna Núñez Vázquez

11. Miguel Ángel Romero Alcalde

21. Manuel Ramos Benítez

12. Mónica Gil Tarín

22. Felisa Navas Morena

13. Gabriel Téllez Ruiz

23. Francisco Roldán Or�z

14. Gemma Sánchez Fernández

24. José Antonio Serra Guevara

15. Juan Antonio Brustenga Majó

25. Maria Mas Arrufat

EQUIPAMENTS
-Ampliació del tanatori i crematori.
-Piscina olímpica.
-Nova pista d’hoquei.
-Centre espor�u en urbanitzacions.
-Pavelló de Cova Solera.
-Espai jove Fàbrica Supersond.
-Millora de les instal·lacions de
petanca.
-Hotel d’en�tats a l’ediﬁci dels
jutjats.
-Sala de cinema i convencions.
-Hospital de Rubí.
-Segona Estació de FGC.
-Facultat Universitària.
ESPAI PÚBLIC
-Coberta de la plaça Salvador
Allende.
-Segona fase de l’illa de vianants.
-Passarel·les Riera.
-Transformació del parc ibèric de
Can Fatjó.
-Pont de Can Claverí.
-Transformació de la plaça Cons�tució.
-Parc de Ca n’Oriol, parc de ciutat.

-Millora del contracte de neteja i
ges�ó de residus.
-Contracte pla de manteniment
integral de la ciutat.
-Remodelació de la plaça Pearson.

MOBILITAT
-Eliminació del transport pesat a
l’avinguda de l’Estatut.
-Bus gratuït.
-Connexió Font de la Via i Cova
Solera.

SEGURETAT
-Càmeres de videovigilància al
Pinar i també a les urbanitzacions.
-Policia de proximitat i recuperar
la ﬁgura del sereno.

COHESIÓ SOCIAL
-Centre de referència i recursos
per a la igualtat.
-Millorar el Centre de Treball de
Font del Ferro.
-Habitatge per atendre demandes de diversitat funcional.

JOVES
-Fablab.
-Promocionar l’oci juvenil.
-Assessorament per beques educa�ves i projectes de suport en la
vida laboral.
IMPOSTOS
-Rebaixa de l’IBI.

COMERÇ
-Mercat de dia amb restauració
de nit.
-Potenciar i dinamitzar els comerços dels barris

EDUCACIÓ
-Construcció de l’Escola del Bosc.
-Pa�s oberts a més escoles.
-Escola d’hosteleria.

HABITATGE
-Ampliar el parc social municipal.
-Centre d’acollida familiar amb
residència municipal d’emergència.
-Construcció d’habitatge pensat
per als joves.

GENT GRAN
-Conver�r el Casino en un lloc de
trobada.
-Programació anual d’ac�vitats
amb més propostes des�nades a
la gent gran.

MEDI AMBIENT
-Eliminació de les torres d’alta
tensió.
-Implantació gradual del porta a
porta.
-Servei de lloguer de bicicletes.

ELECCIONS MUNICIPALS 2019

5

Divendres, 17 de maig de 2019

Entrevista a ANA M. MARTÍNEZ, candidata del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC)

“La ciutat ha avançat molt, tot i que encara tenim molta
feina a fer si la ciutadania ens revalida la conﬁança”
cipa�u per fases, a par�r del
qual s’estan generant dues o
tres propostes, per tal que
la ciutadania pugui escollir.
Possiblement es presentaran
abans de l’es�u.
- Com avança la regularització
de la plan�lla municipal?
- En poc temps aprovarem

CRISTINA CARRASCO

- Sa�sfeta amb el seu primer
mandat com alcaldessa?
- Sí, la ciutat ha avançat mol�ssim, tot i que encara tenim
molta feina a fer si la ciutadania ens revalida la conﬁança.
Hem fet realitat l’ampliació
de la zona de vianants i ja
gaudim d’un centre paciﬁcat
i més amable. Comencem a
visualitzar la ciutat que avança per arribar a ser una ciutat
moderna i sostenible. L’inici
de la transformació urbana
ha �ngut en compte la mirada
dels infants –i recordo que
hem rebut el reconeixement
Ciutat Amiga de la Infància,
que ens enorgulleix–. Hem
millorat la qualitat de l’espai
públic, s’han creat nous parcs
infantils, hem potenciat el
Rubí Brilla, hem iniciat l’anella
verda, estem treballant per
tenir el transport públic gratuït. També s’ha fet molta feina
en serveis a les persones, amb
acompanyament de persones
i famílies que necessitaven
suport de l’administració, i la
redacció del Pla d’Atenció a la
Diversitat Funcional o com a
Ciutat Amiga de la Gent Gran.
I tot això governant en una
absoluta minoria.
- Sobre aquesta minoria,
durant el mandat ha rebut el
suport de C’s i PP, un fet que
ha generat moltes crí�ques
entre els partits d’esquerres.
- Qui ha volgut posar la ciutat
per davant de tot, sumant
ho ha pogut fer. Els que no,
han optat per criticar, evidentment amb una clara
intenció par�dista. El primer
pressupost d’aquest mandat,
l’eina que et permet executar
les polítiques, va tenir un
suport de 20 regidors dels
25 del plenari. El segon, que
és pràcticament igual que
el primer, ja no té el suport
d’aquests par�ts que es diuen
d’esquerres. Per què? Perquè
es van adonar que tot i tenir
una minoria molt escandalosa, el treball s’estava fent i
van decidir diﬁcultar la tasca
de govern per intentar que
no avancéssim. Al ﬁnal, vam
buscar aliats en aquells que
van prioritzar la ciutat per
davant de tot.
- El moment més crí�c del
mandat arriba amb la incorporació de Sergi Garcia, de
CDC, al govern. Una acció
que alguns qualifiquen de

Ana María Mar�nez és diplomada en Treball Social
i llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Té un
màster en Lideratge per a
l’Acció Polí�ca i un màster
en Ges�ó Pública. És alcaldessa des del 2015.
Fotograﬁa: Mariona López
comprar un regidor.
- Vam parlar amb tots els
partits d’esquerra, inclòs
amb Veïns per Rubí, que no
tinc clar si és de dretes o
d’esquerres, sobre possibles
pactes, però a tots ells els va
pesar més altres interessos
que sumar amb el govern.
Volien presentar una moció
de censura i el govern volia
mantenir el camí iniciat per
millorar la ciutat. Així que
vam sumar un regidor amb
aquest objec�u.
- Quin balanç fa dels compromisos assolits?
- El balanç és positiu. S’ha
iniciat el projecte de rehabilitació del Casino, que serà
una realitat en un any i mig,
tenim el pla de modernització
de polígons industrials, vam
aprovar el Pla que regula les
activitats extractives, hem
aconseguit la titularitat de
l’avinguda de l’Estatut per
poder paciﬁcar aquesta via
i disposem del pla de millora de la Font del Ferro. En
l’àmbit espor�u, hem establert beques a l’esport, hem
millorat instal·lacions espor�ves i con�nuarem fent-ho,
i culturalment, hem apostat
pel Fes�val internacional de
fotografia La Nuu, una fira
de teatre al carrer, el fes�val
de música RRandom... I tot
això millorant el to ﬁnancer
de l’Ajuntament, baixant l’IBI
dos anys consecu�us i amor�tzant el deute públic, i d’això
se’n diu una bona ges�ó. Una

ges�ó eﬁcaç i eﬁcient.
- El Pla d’Ordenació Urbanís�ca Municipal no ha �rat
endavant.
- Encara hi som a temps, �nc
l’esperança que amb la conﬁguració del nou ajuntament
el puguem recuperar i que
la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona el pugui tramitar.
No s’ha pogut aprovar tampoc en els úl�ms mesos pels
interessos partidistes. Ho
lamentem perquè no podem
tenir un planejament dels
anys 80, això està perjudicant
les empreses i l’avenç de la

ciutat. Per exemple, impossibilita l’ampliació del CAP
Anton Borja.
- Què ha passat amb la remodelació dels an�cs cinemes,
a Les Torres?
- Ens hem trobat que no
es podien rehabilitar sense
reforçar l’estructura de la
plaça Cons�tució, així que el
projecte ﬁnal inclourà totes
dues actuacions i permetrà
renovar totalment aquesta
zona.
- Com està la millora del parc
de Ca n’Oriol?
- Vam presentar un projecte

fantàs�c que va tenir el vis�plau de tothom excepte d’un
grup, que s’hi va oposar des
de l’inici, però entre la presentació inicial i quan s’havia
de començar el projecte, ens
van imposar un xantatge per
frenar l’actuació: si aturàvem
el projecte, ens donaven
suport per aprovar el Pla d’inversions. El govern va decidir
que les inversions eren molt
necessàries, així que vam aturar el projecte, que l’únic que
pretenia era millorar aquest
gran pulmó verd de la ciutat.
Vam iniciar un procés par�-

“Qui ha volgut
posar la ciutat
per davant
i sumar, ho
ha pogut fer.
Els que no,
han optat per
cri�car”
l’oferta pública d’ocupació i
començarem a treballar els
plans de formació que siguin
necessaris. Que tothom es�gui tranquil, que regularitzarem la plan�lla municipal
sense estridències ni intencionalitats ocultes.
- Alguns partits critiquen
la designació de la Cap de
Recursos Humans, que consideren irregular.
- Jo no jutjaré ningú, però
sortir en unes diligències
prèvies d’un cas no vol dir
que hagis comès un delicte.
Es convocarà la plaça com
s’ha de fer i es podrà presentar qui reuneixi els requisits,
mentrestant, la cap de RH
està fent la seva feina. Hi ha
qui fa molt soroll molt malintencionadament.

“Som un equip molt potent, format per persones
molt compromeses i que ens es�mem la ciutat”
- Com deﬁniria la llista del PSC?
- Quan veus com ho ha fet l’equip que
t’ha acompanyat en aquest mandat, de
dilluns a diumenge els 365 dies de l’any,
i tot el que hem aconseguit, no té sen�t
fer canvis, per això és una llista con�nuista. És un equip molt potent, persones
molt compromeses i tots compar�m un
tret fonamental, l’es�ma per la ciutat. El
sacriﬁci que has de fer com a servidor
públic no �ndria sen�t si no t’es�mes la
teva ciutat.
- En què es basa el programa electoral
socialista?
- En els tres eixos que hem prioritzat en
aquest mandat: serveis a les persones,
espai públic de qualitat i Rubí com a ciutat
industrial.
Les persones i famílies que més ho
necessi�n han de trobar l’acompanyament de l’Ajuntament. Hem de millorar
la protecció social dels més necessitats.

Es�c convençuda que amb els socialistes a Madrid la tan reclamada Llei de
Dependència �ndrà dotació econòmica
i podrem canviar el des� dels recursos
municipals que ara des�nem per suplir
mancances d’altres administracions.
Pel que fa a espai públic de qualitat,
hem de con�nuar treballant en tots els
aspectes, des de la neteja viària ﬁns a
campanyes de sensibilització en civisme
i en nous projectes d’actuacions per
anar transformant la ciutat. Finalment,
cal seguir apostant per Rubí com a ciutat
industrial, donant suport a les empreses, ajudant-les a ser més compe��ves
i millorant els polígons. També hem de
seguir apostant pel Rubí Brilla i l’eﬁciència
energè�ca en tots els àmbits i apostem
per con�nuar projectant i promocionant
la ciutat.
- L’objec�u d’aquestes eleccions és millorar els resultats de les anteriors?

- Tenim molt clar que el projecte del PSC
és el que més pot fer per la nostra ciutat.
Així que sor�m a guanyar les eleccions,
demanem a la ciutadania que ens revalidin la conﬁança que ens van donar el
2015 perquè volem con�nuar treballant
molt per la nostra ciutat. Esperem que
el 26 de maig tothom vagi a votar i si
és possible que voti socialista perquè
necessitem una mica més de temps per
con�nuar treballant i millorant la ciutat.
Tenim el compromís intacte i les ganes
renovades.
- Tot apunta que no hi haurà majories
clares, com intueix el pròxim mandat?
- Esperem incrementar la conﬁança que
els rubinencs i rubinenques ens van donar
el 2015 i així poder treballar amb una
mica més de tranquil·litat. També espero
que les posicions radicals i intransigents
no �nguin representació al nostre ajuntament.
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la llista

propostes electorals d’esquerra republicana de catalunya

1. Xavier Corbera Gaju

2. Montse
Soler Pons

4. Marta Esparza
González

3. Xavier
Cots Gòmez

5. Robert
Masalias Gómez

6. Sandra Casas Navarro

16. Abderrazzak Boulagrous Boufous

7. Oscar Arnaiz Moreno

17. Glòria Font Aris

8. Lídia Calvet Castellano

18. Anna Esquirol Salom

9. Joan Puntí Recasens

19. Josep Maria Estefanell Prat

10. Ariadna Martín Payà

20. Rocío Andújar Romero

11. Miryam Isern Muñoz

21. Joan Batllori Manzano

12. Víctor Garcés Jou

22. Esther Sementé Rodríguez

13. Meritxell Aulet Otero

23. Dani Pernas Llobet

14. Roger Barranco Sabaté

24. Teresa Safont Tort

15. Hanaa Bourrouhou Razzouk

25. Antonio Ruiz Gabaldón

CIUTAT TECNOLÒGICA, TRANSPARENT I AVANÇADA
-Millorar la gestió i l’eficàcia energètica dels serveis i les infraestructures bàsiques de la ciutat.
-Crear una cultura transversal de
relació amb la ciutadania, que
possibiliti un diàleg fluid i transparent.
-Dotar la ciutat de dispositius
electrònics per al control i la millora del seu funcionament.
-Afavorir la competitivitat de les
empreses i la possibilitat de captar companyies del sector tecnològic.
-Promoure les competències digitals de la ciutadania
CIUTAT VERDA
-Establir rutes per vianants que
connectin els espais verds i de
lleure amb les diverses zones del
nucli urbà.
-Acabar l’illa de vianants, ampliant-la, pacificant-la i integrar-la
al nou corredor verd.
-Aplicar criteris de sostenibilitat i
eficiència en la creació de la xarxa
verda.
-Combatre l’incivisme oferint un
entorn de qualitat i posant sancions a qui no respecti l’espai
col·lectiu.
EDUCACIÓ
-Impulsar el programa d’anglès

6/12 per a tots els infants de
Rubí
-Dotar la ciutat dels equipaments
esportius necessaris per fomentar
el desenvolupament de l’esport
base.
-Garantir el manteniment adequat de tots els centres escolars
públics de la ciutat, deixant enrere els barracons amb noves construccions.
AJUNTAMENT
-Dotar de rapidesa i transparència la gestió municipal.
ESPAI PÚBLIC
-Dignificar els espais públics de la
ciutat.
-Dissenyar un model de ciutat
equilibrat, coherent i viable,
construint més parcs i integrant
l’entorn natural a la ciutat.
-Les urbanitzacions i la trama urbana han de disposar de serveis
de qualitat.
ECONOMIA
-Oferir un espai comercial amb
multiplicitat d’ofertes i experiències.
Reconnectar les empreses amb el
territori, la ciutat, la ciutadania
i el medi ambient, per tenir un
teixit industrial potent.
-Potenciar un model de Formació
Professional que consideri les ne-

cessitats formatives del sistema
educatiu i del model productiu.
CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT
-Generalitzar la pràctica i gaudi
de la cultura en totes les seves
formes, fomentar la conservació,
difusió i accés al patrimoni i garantir el creixement i la qualitat
de la producció cultural.
-Impulsar un Projecte Educatiu de
Ciutat.
-Vetllar per la creació dels espais
necessaris per a la pràctica de
l’esport.
-Tenir una ciutat en la qual el jovent pugui viure, treballar, estudiar, gaudir del lleure, de la cultura i l’esport.
HABITATGE
-Noves formes de tinença, fomentar el creixement del parc de
lloguer i del parc subjecte a algun
tipus de protecció pública.
SANITAT
-Treballar per aconseguir les millores sanitàries que tant necessita la ciutat.
VALORS REPUBLICANS
-Donar veu a totes les persones
de la ciutat perquè puguin decidir des de les qüestions més quotidianes fins a les que afecten la
vida del país.

Xavier
Corbera

Fes el canvi!

Impuls republicà
Impuls
Republicà
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Entrevista a XAVIER CORBERA, alcaldable d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

“Som els únics que podem avançar el PSC i evitar
que governi quatre anys més amb C’s i el PP”
ben il·luminada i cuidada,
serà un passeig agradable. Cal
entendre que les ciutats cada
cop reclamen més espai pels
vianants, però també és cert
que cal habilitar espais per fer
aparcaments dissuasoris per
la gent de les urbanitzacions.

Marta Cabrera

- Quin és el balanç de la
feina feta durant aquests 4
anys com a principal grup de
l’oposició?
- És molt positiu pel que fa a
la feina feta, el grup municipal
ha estat molt actiu i implicat,
hem treballat per la ciutat,
fent una oposició lleial, però
ferma i contundent i hem
allargat la mà per proposar
qüestions per fer avançar la
ciutat. Per exemple, si hi ha
l’illa de vianants que permet
gaudir d’una oferta comercial
és gràcies a Esquerra.
- Com perceben la ciutat?
- La ciutat no està neta, ni
endreçada, el manteniment
és dolent, l’oferta cultural va
en funció dels gustos del responsable polític, els polígons
industrials tenen moltes mancances, el sector comercial,
serveis socials, l’habitatge...
La ciutat és el nostre futur i
creiem que la gent és prou nosaltres, l’illa és un triangle
adulta per pensar no només imaginari que integra l’Ajunen unes sigles polítiques, sinó tament, el Mercat i l’estació i
en un projecte de ciutat.
s’ha d’acabar, el que hem fet a
- Quines perspectives tenen? Maximí Fornés també s’ha de
Parteixen del millor resultat fer al carrer principal. Després,
que havien obtingut mai en amb tranquil·litat cal pensar
unes municipals.
com incloem el carrer Lloba- Partim del millor resultat teras i Cervantes a l’illa sense
a les municipals, europees, perjudicar en excés la mobigenerals i catalanes. Estem litat, però tot això ha d’anar
en el moment més dolç de acompanyat d’uns connectors
la història recent d’ERC i, per cap als barris: la Zona Nord, Ca
tant, hem de guanyar a Rubí. n’Oriol, la zona de l’avinguda
Som els únics que podem de l’Estatut, la Plana del Casavançar el PSC i evitar que tell, el Progrés, etc. Tothom es
governi 4 anys més amb C’s i el mereix sortir de casa i tenir un
PP. Nosaltres podem garantir entorn amable.
aquest canvi.
- Què cal fer amb l’espai pú- Quines són les propostes blic? Hi ha moltes queixes.
més destacades
És un problema
d’ERC?
de gestió o d’in“Volem
- ERC fins ara
versió?
portava propos- Sempre diem
una ciutat
tes concretes
que netejar i fer
sostenible,
per influir al goobres és qüestió
amable per
vern, ara anem a
de posar diners
governar i tenim
i, si en tens, es
viure-hi i
una visió compot fer. A Rubí
eficient per
pleta i general
tenim diners,
de la ciutat. Votreballar-hi” però no tenim
lem una ciutat
la capacitat. Cal
sostenible, amaplanificar l’espai
ble per viure i eficient per urbà, prioritzar carrers i places
treballar-hi i hem dissenyat que necessiten actuació urtotes les accions per assolir gent i aquests han de tenir uns
aquest objectiu.
certs criteris de sostenibilitat i
- Parlen d’ampliar l’illa de amabilitat, han de tenir verd,
vianants, com és aquesta ser segurs, han de tenir llum
proposta?
eficient, etc.
- Quan diem que s’ha d’acabar - Quina és la reforma que vol’illa, no vol dir que hi hagi més leu pel parc de Ca n’Oriol?
carrers restringits al trànsit. Per - La mateixa que vam proposar

Xavier Corbera és diplomat
en Relacions Laborals, tècnic en Recursos Humans
i diplomat en Magisteri.
També és portaveu de
Somescola. Veí de Ca n’Alzamora.
Fotografia: Carla Abril
en el seu moment. La ciutat
viu d’esquena al parc, que ha
de mantenir una gran essència
agrícola i natural, i hem de
conservar-lo molt millor, ara
mateix no està cuidat. Hi ha
jocs infantils que s’integren
molt bé en espais naturals,
ha d’haver-hi lavabos, zona
de restauració, espai per fer
esport, per passejar, per a
gossos, etc. I cal fer-ho a través
d’un procés de participació
ciutadana.
- Diu que la cultura depèn
de qui porti la regidoria.
Com hauria de ser la política

cultural?
-Apostem per un projecte
cultural de ciutat. A la ciutat
hi ha tècnics de cultura molt
bons, entitats culturals molt
implicades, artistes, creadors,
escriptors, actors, etc. Moltes
persones amb un gran bagatge i entre tots hem de decidir
cap on ha d’anar la cultura a
la ciutat. Alhora també cal ser
conscients que ha de ser per
tothom, rica i diversa i que
cal poder educar en l’oferta
cultural. No s’ha fet el Pla
d’equipaments i hi ha alguns
espais que clamen al cel, com

els antics cinemes o la Torre
Salduba. Ens comprometem
a fer el Pla d’equipaments
per fer un bon ús dels espais
públics. També volem que
els centres cívics estiguin en
xarxa, que tinguin una programació estable, unificada i
complementària.
- A la ciutat hi ha molta preocupació pel tema de la mobilitat. La gent es queixa que
no hi ha aparcament...
- El que hem de fomentar és
que a Rubí la gent tingui ganes
d’anar caminant o amb bicicleta. Si tenim una ciutat segura,

“Cal fomentar
que la gent
tingui ganes
d’anar
caminant i per
això necessitem
una ciutat
amable”
També es pot fer control de
matrícules per gestionar millor la zona taronja i garantir
la rotació.
- Si hi ha un govern a Rubí
d’ERC, és més fàcil que la Generalitat acabi fent la segona
estació de la Llana o el trasllat
de les línies elèctriques o
l’Escola del Bosc?
- És lògic pensar que, per
diferents motius, això és així.
En quatre anys, si algú ha
anat a picar portes, hem estat
nosaltres. Nosaltres hem anat
a parlar amb el conseller de
l’Escola del Bosc i, si no fos
pel 155, el tema de l’hospital
potser no estaria com està. En
anteriors vegades, altres ho
han pogut fer i no s’ha materialitzat, nosaltres si arribem
al govern, ho seguirem fent,
però tindrem més força.

“La ciutat necessita obrir les finestres, deixar entrar
aire nou, persones diferents i noves idees”
- Han dit moltes vegades que no pactaran amb el PSC, però no cal anar
tan lluny per veure governs del PSC
amb ERC.
- Ara ja cal anar bastant lluny, el 2014
ja vam marxar del govern i el 2015 vam
dir que no pactaríem amb PSC i ho vam
complir. Es pot dir més alt, però no més
clar: els que avui governen la ciutat són
PSC, C’s, PP i el trànsfuga i han d’estar
a l’oposició. I els que estem a l’oposició
hem d’estar governant. La ciutat necessita obrir les finestres, deixar entrar
aire nou, persones diferents, amb ganes
i noves idees.
- Quins són els partits amb els quals
estan disposats a pactar?
- Amb els que estem a l’oposició, són
amb aquells amb qui durant aquests
anys hem estat treballant braç a braç i

fent una feina de ciutat, hem negociat
i parlat de diferents projectes, hem
presentat mocions conjuntes i tenim
una visió de ciutat que és bastant
similar. Les coses més bàsiques no les
tenim solucionades i precisament en
aquestes coses és més fàcil posar-se
d’acord: manteniment, neteja, infraestructures, serveis socials, habitatge,
competitivitat...
- ERC fins a dues vegades va intentar
proposar una alternativa de govern.
Què va passar perquè fracassessin?
-En el primer intent no va poder ser,
tothom al final té les seves responsabilitats, però la segona vegada vam
ser capaços de posar-nos d’acord i ERC
anava a encapçalar un govern alternatiu
el 2016 amb el suport de la resta de formacions polítiques. No va ser possible

per un trànsfuga de CiU.
- ERC és un partit independentista, és
important això en unes municipals?
- Som republicans, demòcrates i volem
la independència del país justament
per tenir eines necessàries per millorar
el dia a dia dels conciutadans. Com
a primera administració, és lògic que
nosaltres siguem els primers que defensem la necessitat d’una república i
haurem de demostrar amb fets quines
són les polítiques republicanes que tant
defensem.
- És el primer cop que es presenta a les
eleccions per ser alcalde, quines creu
que son les seves virtuts?
- Jo soc una persona normal i avui en dia
ser normal és una virtut poc menyspreable. Sempre he sabut envoltar-me de
bona gent, això sempre ho facilita tot.
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PROPOSTES DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
SEGURETAT
-Millorar la seguretat de la ciutat augmentant la plan�lla de la Policia Local.

1. Roberto Mar�n Mar�n

2. Francisco
Javier López
Morano

4. Beatriz
Caballero Mar�n

3. Yasmina
Sánchez Reina

5. Jordi Araujo
Jiménez

6. Marina Moreno Díaz

16. María Carmen Camacho Sedeño

7. Laura del Rocío Luque Pérez

17. Benito Soriano Banchart

8. Laura Arias Pérez

18. María José Soto Rodríguez

9. Francisco José Mar�nez Berbel

19. Maria Olvido Palacios García

10. José Antonio Ur�aga Pardal

20. Miguel del Viejo Sánchez

11. Francisco Trasierra Alonso

21. Antonio Mar�nez Servando

12. Miguel Ángel López López

22. José Estepa Julián

13. Eric Laserna Triviño

23. Natalia Ortega Sánchez

14. Maria Dolores Plata López

24. Miguel Ángel Aguilar Mejías

15. María José Palomino Hoyo

25. Vanesa Parra Tapias

ESPAI PÚBLIC
-Millorar la neteja i erradicar les plagues de paneroles
i rates que pateix el municipi.
-Garan�r el manteniment de Rubí i adaptar-lo als
ciutadans.
MOBILITAT
-Eliminar la zona blava i crear noves zones d’aparcament.
HABITAGE
-Construcció de 100 nous habitatges de lloguer protegit.
URBANITZACIONS
-Fer de Rubí una ciutat unida: les urbanitzacions també
compten.
SANITAT
-Autobús llançadora directe a l’Hospital de Terrassa.
-Potenciació del servei d’urgències pediàtriques.
-Reclamació de l’hospital de Rubí a la Generalitat.
ECONOMIA
-Ajudes econòmiques a les pe�tes empreses i autònoms perquè ampliïn les seves plan�lles.

-Creació d’un nou espai de ‘coworking’ per emprenedors.
GENT GRAN
-Construcció d’un nou centre de dia per a la gent
gran.
-Garan�r la teleassistència completament gratuïta.
EQUIPAMENTS
-Digniﬁcar els espais.
-Simpliﬁcar els tràmits de les en�tats.
-Fomentar una única taula de cultura tradicional i popular on s’incloguin totes les en�tats regionals.
COHESIÓ SOCIAL
-Construcció d’un nou espai pel Centre d’Educació
Especial de Ca n’Oriol.
-Crear noves oportunitats per a persones amb diversitat funcional i intel·lectual.
-Xec llar d’infants perquè l’educació infan�l de 0 a 3
sigui universal i gratuïta.
SOSTENIBILITAT
-Transformar Rubí en una ‘smart city’ compromesa
amb el desenvolupament sostenible
DRETS
-Defensa dels drets de tots els ciutadans davant el
desafiament independentista radical, garantint la
neutralitat dels espais públics.
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Entrevista a ROBERTO MARTÍN, candidat de CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s)

“Una ciutat amb tants potencials com Rubí, no es pot
permetre el luxe d’estar quatre anys més aturada”
CRISTINA CARRASCO

- Quina valoració fa del mandat?
- Jo l’he viscut des de dos
vessants diferents. Durant un
parell d’anys vaig ser membre
del grup assessor del govern
socialista i vaig veure des de
dins esforços, però també
moltes mancances. Després
vaig renunciar per discrepàncies amb el projecte del
PSC i l’he seguit des de fora.
Crec que ha estat un mandat
convuls per la incapacitat del
govern d’arribar a acords, per
la manca de transparència i
informació cap a l’oposició.
- Però el seu par�t ha donat
suport a aquest execu�u.
- Sí, però miri, Ciutadans ha
donat suport a l’executiu
a canvi de negociar algunes propostes importants
que permetessin fer avançar
una mica la ciutat, però els
socialistes han incomplert
sistemàticament els seus - El manteniment de l’espai
compromisos. Això, al ﬁnal, públic, com es pot millorar?
va fer que ens replantegéssim - Aquest és el contracte més
aquest suport.
important que té la ciutat i
- Com està actualment la tothom es queixa de la neciutat?
teja. Proposem revisar tots i
- Rubí és una ciutat amb un cadascun dels punts d’aquest
gran potencial, amb moltes contracte i ens hem d’asseempreses, ben comunicada, gurar que l’empresa concesespais verds importants, amb sionària els està executant
un teixit associatiu increï- un per un. S’ha de controlar
ble... però tot això no s’aca- molt bé la tasca de l’empreba d’aproﬁtar i la ciutat no sa, perquè aquest contracte
avança. Una ciutat amb tants són molts diners i hem de
potencials com Rubí, no es controlar cada cèn�m. Si un
pot permetre el luxe d’estar cop fet el control, detectem
quatre anys més aturada. Hi encara carències, no �ndrem
ha carències greus en la nete- cap problema en augmentar
ja viària i el manteniment de el pressupost ﬁns a aconsel’espai públic, les
guir un servei
urbanitzacions
“Eliminarem de qualitat. I a
estan en un esmés, en aquest
tota la zona
tat lamentable
contracte, ha
blava per
i con�nuen sent
d’haver-hi dues
les grans obli- conver�r-la en par�des signiﬁdades pels difeca�ves: pel nucli
rents governs, rotació gratuïta urbà i una difehi ha manca
renciada per les
i crearem
d’aparcament,
noves zones urbanitzacions,
de seguretat, no
que tenen necomptem amb d’aparcament” cessitats espeespais dignes
cíﬁques.
per les nostres mascotes, i - L’aparcament també ha
no acabaria... Tots els candi- estat un tema recurrent. Quidats de la nostra llista vivim nes són les seves propostes
a Rubí, així que coneixem sobre aquest tema?
prou bé el que hi ha, a més - És un problema que pateix
hem parlat amb totes les as- molt la ciutadania i que resociacions de veïns i ens han percuteix negativament en
explicat les dificultats amb el comerç local. Nosaltres enles quals es troben, els pro- tenem que mentre a Rubí hi
blemes de comunicació amb hagi aquest dèﬁcit de places,
l’Ajuntament i les promeses la ciutadania no pot pagar per
incomplertes.
aparcar. Per això, nosaltres

Roberto Mar�n, de 38 anys
i periodista de professió,
està casat i és pare de dues
filles. És veí de Sant Jordi Parc i es defineix com
“un fervent defensor del
diàleg”.
Fotograﬁa: Carla Abril
proposem treure tota la zona
blava de la ciutat, reconver�nt aquestes places en zona
taronja de 3 hores de duració
per garan�r la rotació i establirem també zona taronja
fora del centre, a barris on
també hi hagi comerç. A més,
les zones grogues reservades
per càrrecs electes s’han
d’acabar. Si la ciutadania
no té privilegis, els polí�cs
menys. També cal habilitar

noves zones d’aparcament,
que es podrien ubicar a la
zona de la plaça d’Andalusia
i a Ca n’Oriol.
- En el seu programa, recullen propostes en matèria de
seguretat. Creu que Rubí és
una ciutat insegura?
- La ciutadania té la percepció
d’estar desprotegida, de no
tenir seguretat. I no és només
una percepció. Si mirem els
números d’efectius de la

Policia Local, veus que hi ha
només 40 agents quan per
nombre d’habitants hauríem
de comptar amb 108 agents.
Falten efec�us, però a més,
els hi falten recursos i materials. Apostem per la ﬁgura
del policia interí per tal d’anar
incrementant els efec�us ﬁns
a arribar als 108.
- I en l’àmbit econòmic, què
proposen?
- Hem de cuidar les nostres

empreses, donar-los suport
i resposta a les seves necessitats. Per exemple, accés
a la ﬁbra òp�ca i a les úl�mes tecnologies, arranjar i
mantenir en condicions els
polígons industrials i apostar
pel turisme empresarial i pels
emprenedors. Hem de facilitar que totes les empreses
que vulguin instal·lar-se a la
ciutat, siguin grans empreses
o pe�ts comerços, disposin
de les màximes facilitats
des de l’administració. Cal
desenvolupar eines perquè
una empresa pugui obrir en
24 hores via telemà�ca, cal
simpliﬁcar la burocràcia.
- Què necessita el teixit comercial local?
- El comerç no ha trobat el suport necessari per solucionar
els seus problemes. Nosaltres
ho tenim molt clar: volem
que els nostres comerciants
guanyin diners. I per això calen mesures per incen�var les
compres al teixit comercial
local. Apostem per facilitar la
mobilitat al centre i als barris
i hem d’aconseguir que el comerç local �ngui les mateixes
facilitats que altres empreses
que treballen a través d’internet. Per això, proposem
plantejar una eina que perme� a la gent comprar en el
comerç local on-line i que en
menys de 2-3 hores �nguin el
producte a casa seva.

“Un pacte amb el PSC, que ens ha enganyat en aquest
mandat, serà molt di�cil, perquè no hi ha conﬁança”
- La candidatura de C’s no té res a veure amb la de fa 4 anys.
- Hem renovat molt, però mantenim
un dels regidors. Hem volgut fer una
candidatura de carrer, de poble, de
ciutat, gent implicada en moviments
associa�us, en l’àmbit de l’empresa...
És un reﬂex molt ﬁdel de la societat
rubinenca. Hi ha joves, però també
comptem amb l’experiència de gent
gran, que ha viscut molt i coneix molt
bé la ciutat. Hem fugit de perﬁls que
podien donar nom per prioritzar el talent.
- Com és el seu programa?
- És un programa molt pragmà�c enfocat a recuperar la ciutat que fa més
d’una dècada que està perduda. No farem grans inversions ni grans projectes,
però no és que no siguem ambiciosos.
Per exemple, apostem per construir
100 habitatges de lloguer protegit. No
pot ser que la gent jove marxi a altres
ciutats perquè aquí no troba habitatge
ni que aquell que guanyi 1.000 euros

es gas� 700 en el lloguer. Si fa falta,
es comprarà terreny privat per poder
construir habitatge públic. A més, hem
de negociar amb tots els bancs per
garan�r que els pisos que estan buits
s’incorporin al parc social d’habitatge
i vigilar de prop els fons voltor, no podem permetre que habitatge protegit
de �tularitat pública caigui de nou en
fons voltor. I que els pisos buits que es�guin en aquestes mans també siguin
posats a disposició d’habitatge social.
- Quins són els objec�us el 26 de
maig?
- Esperem guanyar les eleccions, millorar els resultats del 2015 i poder
governar. La nostra ciutat vol un canvi,
vol nous projectes, altres persones i
altres maneres de fer i sobretot que siguis molt transparent. Estem convençuts que creixerem en nombre de vots
i de regidors i tenim molt clar que el
nostre projecte és un projecte guanyador que dona resposta als problemes
que Rubí arrossega i que servirà per

recuperar Rubí.
- Veu fac�ble un possible pacte entre
PSC i C’s?
- No parlem de pactes, ﬁns que la gent
no vo� i decideixi, ens sembla poc respectuós, però sí que li diré que tenim
mà estesa a parlar amb tothom. C’s
creu que aquest ha de ser el mandat
del consens i el diàleg. Crec hi ha pactes de ciutat que són fàcils, i pactes de
governabilitat que són més di�cils. Ara
per ara no ens plantegem pactar amb
el PSC, entre altres coses, perquè nosaltres sor�m a guanyar. Els socialistes
no han acomplert els compromisos
acordats amb el grup municipal de C’s.
Així que li confesso que un pacte amb
el PSC que ens ha enganyat en l’úl�m
mandat, serà molt di�cil, perquè no hi
ha conﬁança.
De fet, el govern del PSC no ha generat conﬁança en cap grup dels de
l’oposició, això diu molt de com ha estat un govern. Pactes puntuals de ciutat amb qualsevol altre par�t, sí.
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LA LLISTA

PROPOSTES ELECTORALS DE L’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR

1. Betlem Cañizar Bel

2. Eulàlia
Formiguera Vila

3. Montse
Rousse Palacios

4. Ferran
Monterde Cerezo

5. Albert
Giménez Serra

6. Joan Benet Congost

16. Sergio Jordà Vera

7. Marina Dolset Mancho

17. Gemma-Maria Or�z Morillas

8. Ivan Hernáez Gu�érrez

18. Esther Gómez Alonso

9. Mercè Hernández Sucarrats

19. Rafael Bosch Janer

10. José Adelantado Lucas

20. Arcadi Bassegoda Clos

11. Juana Torres Ruiz

21. Gisela Ferré Ruiz

12. Juan Palenzuela Andújar

22. Pau Majó Vila

13. Marc Gascón Merlos

23. Aitor Sánchez Cerezuela

14. Elisabet Chavarría Fernández

24. Mireia Gascón Merlos

15. Adrià Barcelona Sánchez

25. Jordi Muntan Cos

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-Descentralitzar els Plens municipals, acostar les persones a la
ins�tució.
-Buscar mecanismes efec�us de
par�cipació comunitària.
-Garan�r la màxima transparència en la concessió de subvencions a les en�tats.

-Crear un parc públic d’habitatge
suﬁcient a través de la construcció o de l’adquisició via tempteig
i retracte.
-Augmentar el percentatge obligatori d’habitatge social de lloguer de qualsevol nova promoció
d’habitatge construïda a la ciutat
ﬁns al 40% mínim.

AJUNTAMENT
-Prioritzar l’estabilització de la
plan�lla de treballadors i treballadores municipals.
-Municipalitzar serveis bàsics
que actualment ges�onen empreses externes com: abastament d’aigua, recollida de residus, deixalleria, aparcaments,
neteja, manteniment de parcs i
jardins.

COHESIÓ SOCIAL
-Universalitzar els serveis socials, com la salut o l’educació,
i dotar-los de més recursos i
pressupost.
-Crear dos centres oberts per infància i un per adolescència, així
com un nou casal de gent gran.
-Exigir com a hospital de referència l’Hospital General.

ECONOMIA
-Adquirir sòl industrial per disposar d’espais que facilitin la
promoció de l’economia social i
el coopera�visme.
-Adequar els polígons per facilitar
la renovació industrial i potenciar
la creació de llocs de treball.

ENTORN NATURAL
-Aplicar el porta a porta per millorar la recollida selec�va.
-Desplegar la Xarxa de Camins
desenvolupada per en� tats de
Rubí i des�nar recursos a la ges�ó
del sòl no urbanitzable.
-Recuperar el camp de golf com
a parc interurbà.

HABITATGE
-Multar els bancs que tinguin
pisos buits en plena situació
d’emergència.

EDUCACIÓ
-Desplegar una política activa
de lluita contra la segregació
escolar.

VOTA
www.auprubi.cat
Whatsapp:

Envía ALTA al 602899987

Facebook:

facebook.com/AUPRubi

Instagram:
@auprubi
Twitter:
@aup_rubi
Telegram:
t.me/auprubi

ESTEM A PUNT
governem-nos!

RUBÍ

-Augmentar les places públiques
d’escola bressol i municipalitzar
la seva ges�ó.
-Desplegar la xarxa de centres
cívics al barri.
URBANISME
-Desenvolupar un POUM que es
regeixi per criteris de sostenibilitat i de prevenció i adaptació
al canvi climàtic, fomentant la
màxima participació de la ciutadania.
-Ampliar les zones pacificades
de trànsit a tota la ciutat, posant
el focus sobretot en els entorns
escolars.
-Seguir lluitant per tancar l’abocador de Can Carreras i evitar
l’obertura de Can Balasc. I blindar el territori davant l’amenaça
de futurs abocadors al terme
municipal.
CODI ÈTIC
-Limitació dels mandats dels regidors de l’AUP.
-Retorn social de part dels diners
cobrats pels càrrecs electes.
-Reducció dels sous dels càrrecs
electes i l’assignació als grups
municipals.
-Supressió dels càrrecs de conﬁança i dels assessors dels grups
municipals.
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Entrevista a BETLEM CAÑIZAR i ALBERT GIMÉNEZ, candidats de l’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR (AUP)

“Volem impulsar un govern que s’alimenti de les veus de
la ciutadania i no amb un alcalde que fa el que vol”
marta cabrera

- Quin ha estat el paper de
l’AUP durant el mandat?
- Albert Giménez: Hem treballat a partir del Pla de treball 2015, marcant objectius
i presentant mocions per
intentar incidir al màxim,
moltes han servit per avançar en diversos aspectes,
però altres mocions s’han
quedat al calaix.
- Heu estat molt crítics amb
el PSC, fins i tot heu denunciat el govern. Quina valoració fan de la seva tasca?
- A.G.: Potser ho hauríem de
parlar a l’assemblea, però el
del PSC és un dels pitjors governs que hi ha hagut a Rubí
des de l’època democràtica.
Han intentat tirar pel dret
sense mirar per sobre de qui
passaven pel damunt, de forma fosca i molt opaca i amb
mentides. Durant tot el mandat ens han estat enganyant,
fins i tot a la cara. Ha estat un - B.C.: És retornar la gestió
mandat molt dur.
al que ja havia estat i que es
- Quines són les propostes va anar liberalitzant. Tenir la
més importants de l’AUP?
capacitat de fiscalitzar, con- A.G.: Tenim les idees força trolar i gestionar en compque són 10 punts i al Pla tes de vendre-ho al millor
de treball hem inclòs pers- postor. Molts cops acaba en
pectives de gènere, d’edat, mans de grans empreses que
intentant veure la ciutat des redueixen el sou i els drets
de totes les perspectives, de dels treballadors.
forma transversal, no com un - Rubí, com altres municipis,
regne aïllat.
té un problema amb el preu
- Betlem Cañizar: Volem un de l’habitatge. Què es pot
ajuntament transversal, no fer des de l’Ajuntament,
que faci polítiques segmen- que a priori no té competades.
tències?
- Si parlem d’espai públic, cal - A.G.: Cap ajuntament, des
més inversió o millor gestió? de les primeres eleccions
Els ciutadans es queixen fins ara, ha tingut en compte
molt del manaquesta probleteniment.
“El del PSC ha màtica. Alguns,
- B.C.: És l’espai
petita quanestat un dels en
on vivim i que
titat, han anat
veiem contínu- pitjors governs augmentant el
ament. És com
parc públic i ara
de l’època
el caramel que
tenen alguns
democràtica, habitatges per
és fàcil de reclamar i d’oferir, amb una gestió emergències.
reparant quatre
és de les
fosca, opaca i Rubí
carrers abans
ciutats amb més
de les eleccions. amb mentides” desnonaments,
És cert que hi
el lloguer està a
ha dèficits importants, però preus desorbitats i els joves
a vegades ens oblidem de la no es poden emancipar. Cal
veïna que ho està passant tenir habitatge per acollir
malament.
la gent que es queda sense
- A.G.: Cal una brigada d’obra casa després d’un desnonapotent per poder reparar els ment, però també cal adquidesperfectes que hi ha a la rir habitatge per fer política
ciutat i millorar la gestió de a llarg termini.
parcs i jardins.
- B.C.: Es pot pressionar els
- Sou defensors de les muni- bancs i retirar els diners de
cipalitzacions. Perquè creieu l’Ajuntament si no posen els
que és el millor model?
pisos buits a disposició de

A dalt, Eulàlia Formiguera
(tècnica d’Educació) i Ferran Monterde (estudiant).
A baix, Albert Giménez
(llicenciat en Història i
Llengua i Literatura Catalana) i Montse Rousse
(fundadora de Rubí sense
abocadors.) Al centre, la
candidata, Betlem Cañizar:
llicenciada en Humanitats,
postgrau en Gènere i Igualtat, professora i consultora
social. Activista feminista
i participant a #CiutatsVives.
Fotografia: Carla Abril
l’Ajuntament. També apostem per fomentar altres formes d’habitatge: hi ha nous
models cooperatius d’habitatge, masoveries urbanes,
moltes línies d’actuació.
- L’AUP ha estat molt reivindicativa contra els abocadors. Però realment es pot
incidir quan és un tema tan
judicialitzat?
- B.C.: Estem incidint des de
l’oposició o sigui que des de
l’Ajuntament, evidentment
sí. Hi ha un problema d’interessos econòmics enormes i grans empreses que
pressionen molt. Es pot,
però has d’estar disposada a
enfrontar-te a gent que mou
molts diners.
- Proposeu que els centres
cívics treballin en xarxa.

Quina és la idea?
- B.C.: Ara mateix hi ha un
seguit de centres cívics i cal
estudiar si en calen més.
Volem que realment facin
un treball en xarxa i que
dinamitzin l’entorn. Es fan
activitats i la gent hi va,
però cal optimitzar molt més
aquests espais.
- També aposteu per obrir
centres d’infants i adolescents.
- B.C.: Ara mateix no complim la ràtio. Els centres
oberts poden acollir infants
en situació de risc i població diversa fora de l’horari
escolar. Ajuden a la cohesió
social, generen xarxa veïnal
i sovint ofereix serveis bàsics
com l’alimentació.
- Rubí té un percentatge de

reciclatge molt baix. L’AUP
proposa el porta a porta,
tot i ser un model no molt
popular. Com seria la implementació?
- B.C.: Tenim un problema
greu i a partir del 2020 pagarem molt per la brossa no
seleccionada. Cal fer polítiques valentes i explicar-les,
potser és més fàcil començar
el porta a porta a les urbanitzacions, que tenen els contenidors més lluny. És cert
que en els blocs de pisos és
molt complicat, però haurem
d’estudiar la forma.
- Com a candidata ha dit
que l’AUP funciona de forma
diferent als partits tradicionals i que això es notarà si
arriba a governar. En què?
- B.C.: Hi ha un projecte de

transformació democràtica
de les candidatures municipalistes. Des de l’inici de
la democràcia s’han anat
creant estructures de poder,
clientelisme, amiguisme, etc.
vinculades als grans partits
que s’han anat enquistant.
És una estructura molt vici-

“Municipalitzar
serveis és tenir
la capacitat
de fiscalitzar,
controlar i
gestionar, en
comptes de
vendre-ho al
millor postor”
ada i això trasllada els vicis al
govern. Si no estàs vinculada
a estructures clientelars ni
a partits que es fan favors
entre ells, per força les coses
que faràs seran diferents
perquè és un altre marc
mental i de lògica de funcionament. Som assemblearis, funcionem de forma no
jeràrquica, que no vol dir no
organitzada ni no eficient,
però busquem grans consensos, opinions diferents,
intentem posar en comú el
que tothom pensa i tirar els
projectes endavant.
Cal alimentar-se de la
diversitat de veus de la ciutadania, no volem una forma
de governar en què l’alcalde
té la vara de comandament i
fa el que vol. Volem fer plens
rotatius als barris, que els
districtes tinguin un regidor
responsable i fer funcionar
els consells de participació.

“Construir la república va més enllà de tenir rei, va de ser
sobiranes, jo vull ser sobirana de la meva comunitat”
- L’AUP té el suport de diversos partits.
Com funciona?
- B.C.: És una assemblea de persones i,
entre aquesta gent, alguns són militants
de partits.
- A.G.: A l’AUP donen suport Alternativa Ciutadana de Rubí, la Candidatura
d’Unitat Popular, Pirates i EUiA, però és
una assemblea de persones i no hi ha
quotes de partits.
- És una candidatura independentista,
això és rellevant en unes municipals?
- B.C.: Sí que és important. Hi ha hagut
una voluntària acció d’enfrontament
entre poblacions des del govern estatal

i alguns partits que ha generat confrontació. En aquest context és important
creure en el dret a decidir, en la sobirania i la independència, perquè és
important treballar pel diàleg i l’entesa
entre tota la gent que vivim a Rubí.
Defensem claríssimament que Rubí
tingui dret a decidir i parlar, no es tracta
d’excloure ningú. En l’àmbit municipal
crec que és important tenir un paper
per generar debat i cohesió. Al final,
construir la república va més enllà de
tenir o no rei, sinó de ser sobiranes, jo
vull ser sobirana de la meva vida i de la
meva comunitat.

- Què pots aportar vostà com a alcaldable? És el primer cop que es presenta a
una llista a Rubí.
- B.C.: També és el primer cop de moltes
de la llista de l’AUP. És una candidatura
assembleària i una suma de persones
que es renova contínuament. Hi ha un
seguit de gent que ens hem animat a
participar del projecte perquè respon a
la nostra manera d’entendre la democràcia participativa. Venir des de fora
t’ajuda a refrescar i a no morir en dinàmiques institucionals que fan que al cap
de 4 anys ja no recordis que feies allà,
per què i què era el que volies canviar.
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LA LLISTA

PROPOSTES ELECTORALS D’EN COMÚ PODEM RUBÍ
MOBILITAT
-Impulsar un Pla de Mobilitat.
-Ampliar els ponts que creuen la
Riera.
-Remunicipalitzar els aparcaments.
-Xarxes de carril bici integral.
-Ampliar horaris de bus.

-Xarxa de Centres Cívics.
EDUCACIÓ
-Remunicipalització de les escoles
bressol.
-Lluita contra la segregació escolar.
-Pla contra l’assetjament escolar.
-Revisar el programa pa�s oberts.
-Millorar el manteniment dels centres escolars.

CANDIDATURA
I COMPROMÍS
AMB RUBÍ
1. Ànnia García Moreno

2. Andrés
Medrano Muñoz

3. Pablo Navarro
Cano

4. Elena
Montesinos
Pujante

5. Andrea Laura
de Pablos Real

2019-2023

6. María del Pilar Rey Salgueiro

16. Juan Antonio Mestanza

7. Daniel Cardó Girona

17. Montserrat Malé Solé

8. Antonio Nogales García

18. Antonio Rodríguez Ledesma

9. M. Victoria Hinojosa Domínguez

19. Verónica González Morales

10. Isaac Núñez Alfonso

20. Julio Rodríguez Mar�nez

11. Juana Rodríguez Pérez

21. María Ángeles Herrero Pérez

12. Daniel Gómez Arias

22. Abdela�f Barrouhou Aﬁa

13. Elvira Rodríguez Mar�n

23. Maria Estrella García Prieto

14. José Luís Navarro Gandoy

24. Salvador Jiménez Gasca

15. Sara Barrouhou Me�ah

25. Marta Joaquina Ribas Frías

ESPAI PÚBLIC
-Començar un nou POUM.
-Regidor interlocutor amb les urbanitzacions.
-Aplicar el 100% el codi d’accessibilitat.
-Ajuts a la rehabilitació d’ediﬁcis.
-No a l’obertura de Can Balasc.
-Digniﬁcar el parc de Ca n’Oriol.
-Pla de manteniment d’àrees verdes
urbanes i periurbanes.
-Desmantellament de les línies
d’alta tensió.
-Xarxa d’enllumenat 100% de baix
consum.

SALUT
-Reivindicar que un dels CAP passi
a ser CUAP.
-Reivindicar que l’Hospital General
sigui 100% públic.
-Crear un servei públic d’odontologia amb tarifació social.
COHESIÓ SOCIAL
-Pla de Serveis Socials.
-Pla de xoc per a l’erradicació de la
pobresa social i energè�ca.
-Pla d’Inclusió Social.

HABITATGE
-Polí�ques ac�ves d’habitatge.
-Que el 30% del nou habitatge sigui
de protecció pública.
-Sancionar grans propietaris que
tenen habitatges buits.
-Adquirir sòl per crear una xarxa
pública de lloguer social.
-Millorar l’eﬁciència energè�ca dels
habitatges.

SEGURETAT
-Dotar la Policia Local d’efec�us.
-Policia de barri i agents cívics.
INFÀNCIA
-Programació cultural i d’oci especíﬁca.
-Augment de les places de 0 a 3
anys.
JOVENTUT
-Impulsar el Consell de la Joventut.
-Desenvolupar programes d’oci al-

EQUIPAMENTS
-Pla d’Equipaments

CANDIDATURA
I COMPROMÍS
VOTA
AMB RUBÍ

terna�u i d’ús cívic de l’espai.
-Ampliació de l’skate park.
GENT GRAN
-Potenciar el Consell de la Gent
Gran.
-Fomentar més ac�vitats d’oci.
CULTURA, OCI I MEMÒRIA
-Pla cultural.
-Ampliació horaris biblioteca.
-Reforçar moviments culturals locals.
-Elaborar un Pla d’Usos i Equipaments.
-Recuperar l’Agenda Cultural.
-Cicle de cinema de barri.
ESPORTS
-Estudiar viabilitat d’una nova piscina d’es�u.
-Programa Esport per a tothom.
ECONOMIA
-Millorar els serveis als polígons.
-Formació ocupacional.
-Servei de compra des de casa per
als pe�ts comerços.
-Viver d’empreses i centres de
‘coworking’.
RADICALITAT DEMOCRÀTICA
-Elaborar un nou ROM.
-Consell Ciutadà.
-Pla Integral de Par�cipació Ciutadana.
-Codi È�c dels càrrecs públics.

2019-2023

#AMB TU
HO FEM
POSSIBLE

Ànnia García

Ànnia García

Andrés Medrano

André
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Entrevista a ÀNNIA GARCÍA i ANDRÉS MEDRANO, candidats d’EN COMÚ PODEM RUBÍ (ECP)

“Rubí necessita un canvi de govern, s’ha d’acabar amb
la dinàmica de la comoditat i el clientelisme”
CRISTINA CARRASCO

- Quina valoració fan del
mandat que ﬁnalitza?
- Ànnia García: És un mandat perdut per la ciutat. El
govern del PSC ha estat incapaç d’abordar grans reptes
pendents. Con�nuem tenint
dèficits en equipaments i
en infraestructures, no han
resolt els problemes dels
serveis públics, no ha avançat res en temes de sanitat ni
d’educació, i, evidentment,
seguim sense tenir un Pla
d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). El govern ha
mostrat la seva incapacitat
per consensuar i dialogar
amb l’oposició i això ha estat
molt frustrant per la resta
de grups, que no hem pogut
incidir en res.
- Andrés Medrano: Hi ha
hagut un triple aïllament
del govern, en relació a la
ciutadania, al personal de
l’Ajuntament i a la resta de Finalment hi ha l’opció de la
par�ts. Aquest govern per- compra per part de l’Ajunsonalista ha evidenciat que tament, fent ús del dret de
no tenia full de ruta ni model tanteig i retracte.
- Un dels cavalls de batalla
de ciutat.
- El problema de l’accés a del mandat ha estat el manl’habitatge ha estat present teniment de l’espai públic i
durant tot el mandat. Què la neteja viària.
- A.M.: Les deﬁciències en
proposen vostès?
- A.G.: S’han posat diners el manteniment de l’espai
en ajuts a l’habitatge i està públic i la neteja viària estan
molt bé acompanyar les relacionades amb el sistema
famílies, però s’ha d’anar de licitació de l’Ajuntament,
més lluny. Tenim la societat que aposta per grans conmunicipal Proursa, que és tractes amb grans empreses
qui ha de liderar aquestes i després no controla l’empolí�ques relacionades amb presa adjudicatària. Això
l’habitatge, que en els úl�ms afecta la qualitat del servei,
anys ha executat 0 euros en només cal donar una volta
pisos socials. Aquesta és una pels carrers i veure com
situació a rever�r clarament. estan. Nosaltres defensem liLes nostres opcions són, per citar per lots, de manera que
empreses més
ordre de prioi més
ritat: rehabili“Rubí ha de ser petites
fàcils de fiscatació, recuperació, compra i una ciutat molt litzar poguessin
construcció. Fa- més verda, per optar a l’adjudicació. A més, no
cilitarem ajuts a
par�culars per això proposem s’ha fet efec�u
a la rehabilita- plantar 10.000 el compromís
’e s t u d i a r l a
ció i la millora
arbres nous a dmunicipalitzade l’eficiència
la ciutat”
ció del servei,
energètica de
que guanyaria
pisos buits,
aquests es podrien incor- molt en eﬁciència si la gesporar al parc d’habitatges �ó fos directa per part de
de ges�ó pública. També cal l’Ajuntament.
recuperar pisos buits tancats - Creuen que aquest POUM
durant llarg temps, com mar- s’ha d’aprovar?
ca la llei i es pot incrementar - A.G.: Aprovar aquest POUM
el parc d’habitatge públic si hipotecaria el futur de la
el 30% de les noves cons- ciutat i agreujaria els seus
truccions o rehabilitacions dèﬁcits. Rubí ja va tenir un
es des�nen a vivenda social. creixement descontrolat,

Ànnia García, llicenciada
en Ciències de la Comunicació i amb un postgrau en
Cooperació Internacional,
i Andrès Medrano, doctor
en Bioquímica i llicenciat
en Biologia, són els candidats d’En Comú Podem
Rubí. Tots dos són veïns
de Rubí.
Fotograﬁa: Carla Abril

no planiﬁcat i on el balanç
persones-serveis sempre
ha estat descompensat. Ni
que passi el tràmit a l’Ajuntament, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el
rebutjarà. Té dèﬁcits greus
de caducitat d’informes,
convenis caducats incomplerts, planteja grans àrees
de creixement que són insostenibles en el territori
i que trenquen corredors

naturals, entre altres. Un
dels reptes del nou govern
serà tornar a fer un POUM,
aprofitant alguns estudis,
no caldrà començar de 0,
però necessitem un nou pla i
aquest s’ha de redactar amb
la par�cipació ciutadana.
- Quin és el seu compromís
amb la ciutat?
- A.M.: Canviar una realitat
a la qual no ens hem de
resignar. Rubí és una ciutat

amb molts potencials, amb
molta gent implicada i, per
tant, si fem una polí�ca per
i amb les persones podem
explotar aquests potencials,
sempre amb el suport de
les associacions, entitats
que són qui donen vida al
motor de la ciutat. Serem
la propera ciutat del canvi,
Rubí necessita un canvi de
govern, la dinàmica de la
comoditat, i el clientelisme,

s’ha d’acabar. És possible
canviar les dinàmiques i aplicar polí�ques innovadores,
construïdes amb la ciutadania i no arbitràries.
- Poden explicar algunes
de les seves propostes per
millorar la ciutat?
- A.G.: Tenim moltes, en matèria de mobilitat, el servei
de transport públic és insuﬁcient. Cal ampliar horaris
i freqüències dels busos i
atendre les caracterís�ques
especials de les urbanitzacions, on es pot implementar
el bus a demanda segons les
necessitats del veïnat, i crear aparcaments dissuasius
perifèrics. A més, s’ha de
treballar per tenir una ciutat
més accessible garan�nt la
mobilitat de les persones
amb diﬁcultats. Pel que fa al
medi natural i al verd urbà,
hem de cuidar molt l’entorn
natural i preservar el parc
de Ca n’Oriol, Rubí ha de ser
una ciutat molt més verda,
per això proposem plantar
10.000 arbres nous a la ciutat. Estem en un moment
del canvi climàtic que fa
insostenible una ciutat feta
de ciment i formigó. També
volem millorar els polígons
perquè siguin més funcionals i permetin les installacions de noves empreses i
fomentar que el comerç local
ofereixi el servei a domicili.

“Som la gent del ‘Sí se puede’ i anem a canviar
les coses i a millorar la vida dels ciutadans”
- Per primera vegada en unes municipals, Catalunya en Comú i Podem es
presenten en coalició. Com ha estat
aquest procés?
- Andrés Medrano: Ha estat un procés natural. Ens vam posar a treballar plegats per generar confiança i
equip. Això va generar complicitat i
el convenciment que era el moment
de sumar. Som una opció de canvi i
de govern. Ningú fora de Rubí ens ha
dit en cap moment qui ha d’anar i qui
no. Les organitzacions hem treballat
de manera oberta, amb assemblees,
primàries i discussió col·lectiva, tant
per configurar la candidatura com en
la construcció del projecte. Som gent
de Rubí, que viu a Rubí i que coneix
la ciutat i que està implicada. Ha estat
senzill.
- Què els diferencia d’altres candidatures?
- Ànnia García: Nosaltres entenem
la política com un procés de diàleg,
de negociació i d’arribar a acords.

No tots els partits polítics han tingut aquesta visió de la política. En
aquests moments és imprescindible
saber fer política d’aquesta manera,
el més important és posar les eines
per resoldre les diferències. Això ha
estat molt important en la constitució
de la nostra candidatura i ho serà en
la constitució del nou govern. A més
és una candidatura molt vinculada als
moviments socials, a espais socials,
entitats, espais reivindicatius. Som
la gent del ‘Sí se puede’ i anem a
canviar les coses i a millorar la vida
dels ciutadans.
- Quins són els seus objectius el 26
de maig?
- A.M.: Volem guanyar i venim a governar. L’objectiu és estar al govern
i aquest govern el conformarem a
través d’un necessari i imprescindible
diàleg i consens perquè el proper
Ple serà previsiblement molt fragmentat.
- A.G.: Jo crec que els més de 8.000

vots que vam obtenir a les generals
ens avalen com a opció de canvi real
a la ciutat. Hem copsat que la ciutadania té ganes de canvi i després de
tants anys d’un govern d’un mateix
color, els canvis són necessaris.
- Sobre possibles pactes de govern
en el futur, estan disposats a parlar
amb tothom?
- A.M.: No formarem govern amb
aquells que defensen models neoliberals i l’ús de recursos públics per
lucre d’uns pocs. Això no vol dir que
no puguem parlar. Si per reivindicar
un hospital cal fer-ho amb qui sigui,
ho farem perquè és una qüestió de
ciutat. La voluntat és construir el
govern o la governabilitat a partir
de coincidències en el model i en el
projecte, i això vol dir acordar què
volem fer i com ho volem fer. En
aquest mandat les formes i el sentit
comú seran fonamentals, cal salvar
les diferències de forma democràtica
i dialogada.
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PROPOSTES ELECTORALS DE junts per rubí

1. Jaume Buscallà Garcia

2. Laura Vert
Carbó

3. Sònia Jorba
Ronco

ESPAI PÚBLIC
-Nou parc al centre, a la plaça Salvador Allende.
-Pla integral de manteniment de la via pública.
-Millor il·luminació dels carrers.
-Millora de l’estat de les zones d’esbarjo per a gossos.
-Protegir l’entorn natural i promoure els camins rurals.
-Reforçar la brigada.
-Recuperar la figura de l’agent cívic fix.
MOBILITAT
-Eliminació de la zona blava del centre i implantar aparcament rotatiu, doblant el temps d’estada.
SEGURETAT
-Ampliació de la Policia Local.
HABITATGE
-Exercir el dret de tanteig i rectracte d’edificis inacabats
per aconseguir més pisos.

4. Ivan Vila
Romero

5. Maria Àngels
Ruiz España

6. Josep Puigventós Nicolau

16. Arnau Domènech Pellicer

7. Èric Zaldívar Serra

17. Àngels Solà Martí

8. Carme Vinyes Ferrer

18. Sulayman Trawally Jaiteh

9. Manel Bamala Royo

19. Georgina Rufé Cortés

10. Maria de la Cruz Bou Sánchez

20. Xavier Esquerrà Gironès

11. Xavier Garrido Medina

21. Maria dels Àngels Rufé Jorba

12. Elvira Guerrero Altisent

22. Manuel Martori Bolart

13. Sandra López Ràfols

23. Pilar Ansó Gómez

14. Carol Esquinas Parron

24. Ramón Benet Orteu

15. Jordi Forradellas Pérez

25. Núria Climent Masdeu

URBANITZACIONS
-Més manteniment, neteja i equipaments.
-Millorar el manteniment dels carrers i parcs.
-No a l’abocador de Can Balasc.
-Millorar les línies d’autobús.
GENT GRAN
-Més activitats lúdiques.
-Ball del Casino.
-Reforma del Casal d’Avis.
FORMACIÓ
-Convenis d’FP dual.
-Augment de la formació en l’àmbit de l’hostaleria.
-Convenis amb acadèmies per fer èmfasi en l’aprenentatge d’idiomes.

COMERÇ
-Línia d’ajuts i reducció de les traves administratives
als comerços.
-Enfortir la xarxa comercial i l’associacionisme.
CULTURA
-Augmentar el pressupost.
-Transparència en les subvencions.
-Reforçar la Taula de Cultura.
-Millor aprofitament del Celler amb un espai gastronòmic i una botiga.
-Conveni entre el Museu de Rubí i el Museu municipal
per fer un Museu de la ciutat.
JOVENTUT
-Beques a la mobilitat internacional.
-Bus nocturn a les urbanitzacions.
-Augmentar la gratuïtat del transport públic fins als 18
anys.
-Borsa de treball jove.
-Consell de Joves autònom.
ENTITATS
-Hotel d’entitats al carrer Margarida Xirgu.
ESPORT
-Actualització de la zona esportiva de Can Rosés.
-Espai de restauració al pavelló de La Llana.
-Circuit de running des del parc de Ca n’Oriol fins a Can
Rosés.
-Millor gestió de les beques esportives.
-Piscina municipal d’estiu a Ca n’Alzamora.
INFANTS
-Inversió en els edificis escolars.
-Línia de subvencions per ajuda les AMPA.
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Entrevista a Jaume Buscallà, candidat de Junts per Rubí (JxR)

“Rubí mereix un canvi i Junts per Rubí el garantirà”
de comerç?
- El comerç està molt oblidat,
fins i tot ERC que havia ocupat la regidoria durant molts
anys, no en té propostes.
Junts per Rubí sí que entén
el comerç i té propostes per
acompanyar i dinamitzar el
teixit comercial local. Per

cristina carrasco

- Quin balanç fa d’aquest
mandat?
- Aquest mandat ha estat
caracteritzat sobretot per la
manca de projecte de ciutat
del govern, que no tenia un
model a seguir i ha anat prenent decisions molt sobre la
marxa i en moltes ocasions,
malauradament, equivocades. A més, ha mantingut
algunes actituds despòtiques
i amb poc estil respecte a
gran part de la ciutat, des
d’entitats a partits polítics,
passant per mitjans de comunicació. Però el mandat
també ha estat desaprofitat
per l’oposició perquè no
s’ha treballat com s’hauria
d’haver treballat. La principal
força de l’oposició, ERC, amb
cinc regidors a només un del
PSC, no ha sabut mostrar
lideratge ni ha sabut posar la
ciutat per davant de tot.
- Aposteu per un canvi de
govern?
- Sí. Ha arribat el moment de
canvis, per higiene democràtica, perquè l’estil de gestió
va cada vegada a pitjor... Pot
ser una fórmula de govern
alternatiu, intentarem fer tot
el possible, i si no és possible,
cal un canvi en com han de
contribuir tots els partits des
de l’oposició per forçar que
canviï la ciutat i l’estil polític.
Rubí mereix un canvi, i Junts
per Rubí el garantirà.
- Què creu que necessita
Rubí?
- Rubí té un problema d’imatge. L’Ajuntament, comptant
amb la implicació de la ciutadania, ha de liderar un
canvi d’imatge que passi des
de la jardineria a les grans
obres. És necessari un bon
manteniment, calen més
habitatges i menys edificis
inacabats, aparcar a Rubí no
pot ser una missió impossible, és necessari dignificar les
urbanitzacions, que estan en
un estat lamentable, s’ha de
treballar braç a braç amb entitats, comerços i empreses,
necessitem un bon projecte
cultural...
- Què proposeu per millorar
la imatge, el manteniment i
la neteja de la ciutat?
- Pel que fa a la imatge del
nucli urbà, proposem crear
la figura dels agents cívics
fixos per fiscalitzar els dèficits detectats i a qui els
veïns poden informar de les
necessitats, perquè aquests
informin l’Ajuntament i que

Jaume Buscallà, de 46
anys, està casat i és pare
d’una nena. És titulat en
Educació Social i amb
estudis de psicopedagogia
i té formació relativa al
comerç i gestió pública.
Fotografia: Carla Abril

siguin reparats en el menor
temps possible. Cal reforçar
la brigada de manteniment
amb un full de ruta clar i
adaptar la neteja viària a les
necessitats de cada zona, no
és el mateix urbanitzacions
que nucli urbà. Proposem
que hi hagi permanentment
un equip amb la maquinària
suficient i adequada a les
urbanitzacions. També cal
prendre mesures contra l’incivisme.
- Com solucionaríeu el dèficit
d’aparcaments?
- Per molt que hi ha partits
que diguin que es pot crear
nous aparcaments, hi ha
manca d’espais, no és tan
fàcil. Per això, proposem que
les places del centre siguin
totes de rotació, treure la
zona blava per convertir-la
en rotativa i ampliar el temps
de rotació al doble per facilitar les compres al comerç
i l’accés al centre dels veïns
d’urbanitzacions. A més, cal
replantejar l’ús de l’Escardívol per determinades festes,
per exemple, la de Reis. No
pot ser que en plena campanya de Nadal la gent no pugui
aparcar a l’Escardívol.
-El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
no s’ha aprovat, quina és
la seva posició en aquest
tema?
- No pot ser que Rubí sigui
l’única de tota la regió metropolitana sense un planejament vigent actualitzat, és
un fet que ens condiciona
tota l’activitat urbanística i

econòmica. En el text refós
del POUM s’haurien de canviar moltes coses, però si
hem de triar entre tenir un de
l’any 87 i un més actual, tot
i que a actualitzar, ens quedem amb la segona opció.
Per això, intentarem sumar
amb qui tingui la responsabilitat de tirar-ho endavant
perquè ho pugui fer. És molt
important tenir la norma ja,
tot i que s’ha de començar a
redactar un de nou l’endemà.

Hem trobat a faltar que tota
aquesta gent que diu que no
li agrada el POUM i que ha
fet un no, no, no per sistema,
i especialment els que han
tingut més representació al
Ple, expliquin què volen.
- Una de les grans propostes
del programa és crear un
parc urbà al centre. Què ens
pot explicar?
- El centre ha de comptar
amb un parc gran, amb zones verdes, un espai ben

fet, maco i pensat per al
gaudi de les famílies. Per
fer-ho, proposem la plaça
Salvador Allende, on estava
la Pista, traslladant l’edifici
dels jutjats d’allà, que no
aporten valor al centre i s’ha
quedat petit. Parlem d’un
parc amb espai lúdic i jocs
infantils, amb espai per joves
i adolescents i una zona per
activitat física i amb zona de
restauració.
- Quines són les propostes

“Cal adaptar la
neteja viària a
les necessitats
de cada zona,
no és el mateix
urbanitzacions
que nucli urbà”
exemple, un pla de millora
de la façana comercial i de
les característiques estètiques i arquitectòniques del
comerç. Farem que no tan
sols no tinguin dificultats per
demanar permisos i llicències
sinó que es bonifiqui i s’ajudi
a qui prengui mesures per
fer que el seu comerç sigui
més maco i atractiu. Si la
façana comercial és correcte, vindran més comerços a
la ciutat i més franquícies.
També proposem recuperar
les bonificacions per noves
contractacions en el sector
comerç, que van funcionar molt bé. A més, s’ha
d’enfortir l’associacionisme
comercial.

“Som la candidatura que té unes propostes i unes
solucions més pràctiques per a la ciutat”
- Han tingut un mandat convuls amb
Convergència Democràtica de Catalunya, amb un regidor que va passar al
govern i el segon que va abandonar el
partit. Ara es presenten com Junts per
Rubí en un projecte renovat. Com és
aquest projecte?
- És un projecte nou, la política ha
canviat molt en quatre anys, la gent
ja no se sent tan identificada en formacions polítiques tradicionals, amb
una ideologia estàndard per a tothom.
Som una candidatura d’unitat, amb
persones de perfil variat, que coneixen
molt bé la ciutat i coneixen molt bé les
seves necessitats. Junts per Rubí és la
candidatura que té unes propostes i
unes solucions més pràctiques per a
la ciutat...
- Com és la llista de Junts per Rubí?
- Està conformada per un 50% de gent
que no té purament una afiliació política. Recull l’esperit de Junts per Catalunya, de Junts pel Sí, però en l’àmbit
local, Junts per Rubí, que és fer parti-

cipar d’un projecte polític i de ciutat al
màxim de gent. Hem tingut la sort de
poder comptar amb molta gent implicada, preparada i provinent de diferents
àmbits. Tenim comerciants rubinencs,
gent que lidera entitats culturals, com
el president de la Societat Sant Antoni
Abat, i la vicepresidenta, abans presidenta, d’Òmnium Rubí, Laura Vert, i hi
ha gent del sector econòmic.
- Com valoreu que finalment es presenti Rubí Republicana?
- La nostra intenció des del primer
dia era fer una llista unitària. Vam fer
molts esforços, fins a quatre intents,
mostrant-nos oberts a buscar fórmules,
amb ERC, amb Rubí Republicana, i fins
i tot vam sondejar l’AUP, però ha estat
impossible. ERC ho va rebutjar des del
primer dia, al final només vam tenir
converses amb els de les Primàries, no
van quallar, perquè ells van dir que no.
Han passat de voler la unitat del sobiranisme a crear un nou partit polític.
Que hi hagi un altre partit de l’espectre

república catalana i independentista no
beneficia ningú, però ho respectem,
tenen tot el dret.
- Quins resultats esperen obtenir el
26 de maig?
- Som optimistes, però sabem que ens
resultarà difícil superar els resultats.
- Amb quins partits estaria disposat a
pactar JxR?
- Farem esforços per configurar governs
de canvi, però deixant clar ja d’entrada
que no ens agrada el tipus de lideratge
que està mostrant el partit que diu que
vol liderar aquest canvi, no veiem ni
molta valentia ni molta claredat en el
seu líder. Per ser alcalde o alcaldessa,
no cal estar tot el dia a Facebook o
Instagram, cal que estigui permanentment pendent de la ciutat. Però si el
canvi passa per aquí, farem esforços,
perquè la ciutat necessita un canvi. En
principi no pactaríem amb aquells que
estan molt allunyats de nosaltres i no
donen mostres de canvi, com C’s o PP,
ho veig difícil.
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PROPOSTES ELECTORALS DEL partiT popular
IMPOSTOS

sable de l’Ajuntament, que estarà obligat a actuar i

-Baixar l’Impost de Béns Immobles (IBI), conegut com

respondre de forma immediata per donar solució a

la contribució, al màxim.

la demanda que li hagin fet arribar.

-Reduir l’Impost de Circulació, eliminant-lo per als

-Crear més places d’aparcament.

vehicles ECO.
1. Juan José Giner Espinosa

2. María del
Carmen Rodrigo
Lleó

4. Francisco
Javier Bilbao
Diego

3. Isaac
Fernández Garcia

5. Ana Callejón
Andreu

-Reduir en un 50% l’IBI als autònoms que tinguin el

AJUTS SOCIALS

domicili fiscal en el seu habitatge.

-Ampliar els ajuts de les beques menjador, tenint

-Eliminar l’impost d’obertura de negocis per potenciar

en compte els infants celíacs i amb altres malalties

l’economia.

autoimmunes.
-Reforçar les ajudes pels llibres escolars.

SEGURETAT

-Ampliar les places de llar d’infants i residències per

-Implementar a tota la ciutat la figura de l’agent cívic

a la tercera edat.

nocturn i el policia de barri.

-Crear un Programa integral per les persones amb

-Incrementar la dotació de Policia Local perquè hi

dependència

hagi més agents als carrers i patrulles nocturnes

-Construir una residència per a les persones amb

suficients.

discapacitat funcional.

6. Francisco Javier Gracia Escolán

16. Pere Brustenga Vázquez

7. Montserrat Ruiz Giner

17. Francisco Martínez Galera

8. Guillermo Redondo Serrano

18. Josefa Montañez Garcia

9. Carmen-Renee Castañeda Vertiz

19. José Miguel Vera Cela

10. Noelia Tirado Fernández

20. Francisca Palomo Nevado

ESPAI PÚBLIC

l’oci i l’aparcament cèntric en la nova zona que s’ori-

11. Antonino Oma Bokamba

21. Angel Canas Anton

-Millorar l’enllumenat públic.

ginarà.

12. Mohammed Afourid Chakour

22. José Jiménez Garcia

13. Olga Jiménez Rodríguez

23. Aurora Romero Aguilar

-Millorar el manteniment i conservació de l’espai

-Construir noves instal·lacions esportives i una nova

14. Javed Iqbal Gill James

24. Rafael Páez Valero

públic.

piscina municipal.

15. M. Teresa Alcántara Guzmán

25. Monica Querol Querol

-Eina per enviar directament una queixa, foto o

-Potenciar els creadors i la cultura de Rubí, exportant

denúncia de la situació directament al tècnic respon-

la marca de ciutat i el seu valor.

-Crear comissaries a les urbanitzacions per una atenOCI

ció més ràpida i eficaç.

-Cobrir la Riera per connectar la ciutat i potenciar

GINER@LCALDE
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Entrevista a JUAN JOSÉ GINER, candidat del PARTIT POPULAR (PP)

“Per nosaltres, els temes claus de la ciutat són
seguretat ciutadana, economia, polítiques socials i oci”
de l’Aigua que ho haurien
d’acceptar, però és un projecte a llarg termini. Però
cal donar-li solució al poble,
les urbanitzacions estan
desconnectades per falta
d’aparcament. També hem
fet una proposta perquè hi
hagi un temps gratuït en els

MARTA CABRERA

- Van començar el mandat
amb dos regidors i al final
no en teníeu cap. Què ha
passat?
- Ha estat un mandat negatiu,
ja és sabut per tothom que
els dos regidors que teníem
no seguien les directrius,
sobretot a partir de la modificació del cartipàs –la votació
que va permetre l’entrada
del regidor Sergi García al
govern–, no convocaven
juntes ni seguien les directrius del PP de Rubí. Ho vam
comunicar al partit i els van
expulsar, és cert que va trigar
uns mesos per tot el procés
burocràtic, però vam ser
contundents amb ells.
- Com està el partit en
aquests moments?
- S’ha reorganitzat una junta nova i un nou candidat,
a més d’una presidència
nova. Jo soc el nou secretari
general i, temporalment, he i oci. Són propostes que són
hagut de fer de president molt simples, però que poi reorganitzar tot l’equip, den ser efectives.
buscar simpatitzants, afili- -Plantegen una reducció
ats, perquè independents dels impostos, com es pot
no volia a la llista, volia gent combinar amb propostes
de partit. La precampanya la d’inversió i altres de serveis
vaig començar a organitzar que també estan incloses al
des que vaig ser nomenat programa?
secretari general i com ja -Rubí és un poble que ecovaig dir, l’objectiu és donar nòmicament és solvent, per
sortida a les necessitats dels tant pots baixar els impostos
rubinencs amb la perspectiva o donar millors serveis. Això
del reformisme liberal del últim no s’està fent, perquè
centre dreta.
hi ha queixes sobre l’estat
- Aquesta crisi que han pas- dels carrers, les urbanitzasat, i que s’uneix a la crisi cions, les voreres... El PP
global del PP, els pot afectar reduirà impostos i farà una
a les eleccions municipals?
gestió més eficient.
- En l’àmbit mu-Proposen elinicipal, no teminar l’impost
“Rubí és
nim veu al Ple i
d’escombrariun poble
és cert que poes, no és imprudem perdre el econòmicament dent tenint en
vot volàtil, però
compte, a més,
solvent, per
jo crec que el
que Rubí és un
nostre electomunicipi que
tant es pot
rat fix no l’hem
poc?
permetre baixar recicla
perdut. El meu
-Crec que amb
els impostos” tot el tema dels
objectiu quan
vaig començar
abocadors hem
a ser secretari general va ser de deixar clar que hem de
recuperar el vot fidel i útil, lluitar molt. Si hem de rebre
explicar que hi ha un nou les escombraries d’altres
projecte i un cop aconseguit municipis, perquè els aboaixò ampliar cap a la resta cadors no es poden tancar,
d’electorat.
hem de gaudir d’una gran
-Quines són les propostes reducció en la factura de les
més importants pel PP?
escombraries o directament
-No tenim moltes propostes eliminar l’impost.
ni un gran programa electo- -Vol dir gestionar les nostres
ral. Per nosaltres, els temes pròpies escombraries?
clau són seguretat ciutadana, - Vol dir carregar els nostres
economia, polítiques socials impostos en els municipis

Juan José Giner és tècnic
especialista en Electricitat
industrial i climatització.
També és estudiant en
Ciències Polítiques i de
l’Administració Pública.
Fotografia: Carla Abril
que ens tirin les escombraries.
-En matèria econòmica, quines propostes fan?
-Proposem ajudar els autònoms i els petits comerciants
amb rebaixes en impostos i
ajuts. Per exemple, proposem una rebaixa de l’Impost
de Béns Immobles per als autònoms que tenen el domicili
fiscal en l’habitatge.
-En l’àmbit de la seguretat,
proposen comissaries a les
urbanitzacions. És viable,
com i quantes serien?
-En principi seria a la zona
de Castellnou, la zona més
allunyada de la ciutat i serien
petites oficines.
-També creuen que cal la figura de l’agent cívic nocturn.
Quina funció tindria?

-L’agent cívic és una figura
que aniria per parelles per
vigilar els barris, sobretot els
més conflictius i quan vegin
alguna persona sospitosa o
que intenten obrir una botiga
alertin a les forces de seguretat. També per ajudar, si hi ha
persones dependents soles
i per detectar o evitar actes
vandàlics o d’incivisme.
-Parlem del problema de
l’habitatge. L’increment del
lloguer és un problema, com
es pot solucionar?
-Tenim una proposta relacionada amb estimular que els
propietaris que tenen pisos
llogats puguin tenir beneficis
fiscals.
-Vostès han dit que crearan
més aparcament al centre.
Com i per quin motiu?

-Rubí té problemes d’aparcament, per això proposem un
gran projecte per cobrir una
part de la Riera. En aquest
nou espai, una part es dedicaria a crear aparcaments. A
la resta d’espai nou, també
apostem per ubicar allà una
zona d’oci per a joves, al
menys tenir uns cinemes,
perquè Rubí té poques propostes d’oci per al jovent.
També creiem que Rubí ha
de tenir una piscina municipal com cal, amb zones de
picnic perquè el rubinenc
pugui gaudir a l’estiu.
-La Riera es pot cobrir?
-Bé, sabem que això ha d’estar contemplat al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i
que hi ha organismes superiors com l’Agència Catalana

“L’agent cívic
és una figura
que aniria
pels barris
per detectar
persones
sospitoses
o controlar
l’incivisme”
aparcaments del centre per
anar a fer compres i gestions.
A més, proposem facilitar
una targeta de mobilitat
per als autònoms que han
d’aparcar a les zones de càrrega i descarrega, però que
necessiten una mica més
de temps per fer les seves
gestions.
-Vostès es comprometen a
fer places per a residències
de gent gran a Rubí, tot i
que és una competència de
la Generalitat.
-Sí, a la zona de Les Torres
i també places de llar d’infants. Són propostes que si
tenim representació, lluitarem per parlar amb qui faci
falta perquè es facin. També
volem fer una residència per
a persones amb discapacitat.
Cal tenir places per a aquest
col·lectiu quan ho necessita
i si fos amb una residència,
molt millor.

“Jo m’estimo Rubí i la veig falta de serveis, deixada,
potser mal gestionada i amb impostos elevats”
-El 2015 l’entrada de C’s al Ple va fer
mal al Partit Popular, en aquestes
eleccions també es presenta Vox.
Estan preocupats per si això els pot
fer perdre vot?
-Preocupats no estem, perquè no he
vist que Vox hagi fet cap proposta pel
municipi. Poden fer servir la marca,
però el rubinenc ha de pensar que
el que es necessita és un projecte de
ciutat, però si no tenen ni una sola
proposta, no han fet cap roda de
premsa, tampoc sé si es presentaran
al debat... la gent ho ha de saber.
-Vostè és una cara nova a la política

rubinenca. Què pot aportar?
-En política sí, però soc conegut al
poble, tinc arrelament amb un comerç
per on passa molta gent. Des del 1970
tinc una empresa, Giner, que està consolidada a Rubí i hem superat les crisis
que hi ha hagut. Per mi, això és una
garantia de cara al rubinenc, perquè
jo puc presentar un projecte i fer una
bona gestió de Rubí.
-Com veu ara mateix la ciutat?
-Jo m’estimo Rubí i la veig falta de serveis, deixada, potser mal gestionada,
amb elevats impostos, amb una gran
falta d’aparcament, de comerços,

passeges per la ciutat i estrany és el
comerç que dura més de tres anys...
-Si Ana M. Martínez guanya les
eleccions, pot comptar amb els vots
dels regidors populars per formar
govern?
-No, no ho tinc contemplat. No.
-Ni encara que sigui per evitar que
l’alcaldia recaigui en un partit independentista?
-És que no ho contemplo perquè crec
que guanyarem. Potser la pregunta
l’hem de fer al revés. Si el PP guanyés
les eleccions, ella m’oferirà els vots
dels seus regidors?
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la llista

propostes electorals de veïns per rubí
PROPOSTES GENERALS DE CIUTAT

COHESIÓ SOCIAL
-Polítiques socials per lluitar contra l’exclusió social i

1. Antoni García Berea

2. Gustavo
Martín Castro

3. Cristian Ruiz
Villalba

ESPAI PÚBLIC

en defensa de la diversitat.

-Pla de manteniment urbà.

-Potenciar la participació ciutadana.

-Pla de neteja.

-Polítiques actives de LGTBIQ+.

-Pla de verd urbà.

-Reivindicar un servei sanitari de qualitat.

-Pla d’habitatge.
-Pla d’equipaments.

OCI I CULTURA

-Pla d’ordenació urbanística realista i sostenible.

-Impulsar activitats i d’oci per als joves.

-Negociació per desviar línies d’alta tensió.

-Noves activitats culturals.
-Polítiques actives destinades al col·lectiu de la ter-

SEGURETAT

cera edat.

-Increment de la seguretat amb més efectius de Po4. Mercedes
Rodríguez
Ordóñez

5. Sònia Gómez
Núñez

licia Local i reclamar més efectius de Mossos d’Es-

PROPOSTES CONCRETES

quadra.

PER A LES URBANITZACIONS

-Lluita contra l’incivisme.

6. Herminio Pareja Pérez

16. Miguel Verdejo de la Rosa

7. Ricard Sarabia Calvo

17. Francisca Villalba Alcalá

8. Ángela Soriano Paños

18. Bilal Hammouch Choa

9. Mario Navarro Bagán

19. Nuria Villena García

10. Marta Alonso Bernal

20. Ana M. Fernández Baldovinos

11. Ismael López Santana

21. Verónica Ruiz Peramo

12. Paula Farelo Martínez

22. Xoan Carreira Moreira

13. David Serrano Susín

-Pla de manteniment específic per a les urbanitzaTRANSPARÈNCIA

cions.

-Regularització de la plantilla municipal.

-Pla de neteja amb control rigorós.

-Lluita contra el clientelisme i l’amiguisme.

-Optimització del servei d’autobús i de rutes.

-Màxima transparència.

-Pla realista a mitjà termini per dignificar les urbanitzacions.

ECONOMIA

-Increment de seguretat i videovigilància.

23. Ana García Amorós

-Inversions en polígons industrials i nou model de

-Creació de nous equipaments.

14. María Marín Taure

24. José Luis Díez Ozores

comerç.

-Reclamar servei postal a Sant Muç.

15. Carlos Hernández Tomás

25. Asunción Donaire Mero

-Revisió del tipus impositiu de l’IBI equiparat a la

-Estudiar la instal·lació de noves deixalleries (Punt

mitjana de la comarca.

Verd).
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Entrevista a toni García, candidat de Veïns per Rubí (VR)

“La ciutat ofereix una imatge de decadència des de fa
molts anys que ha tocat fons, és el moment del canvi”
cristina carraso

- Veïns per Rubí ha estat
una de les formacions més
crítiques amb el govern per
la seva gestió durant tot el
mandat.
- Sí, perquè la gestió ha estat
ineficaç i ineficient. Continuem amb els mateixos problemes, però agreujats: manca
de manteniment de la via
pública i de la neteja viària,
de parcs i jardins, manca
d’aparcament, inversions
anunciades que no s’han fet.
Ha estat un mandat anòmal,
amb tres grups municipals
que han viscut problemes en
el seu si. Ciudadanos es va dividir en dos, els dos regidors
del Partit Popular expulsats
del partit, Convergència Democràtica ha viscut un cas
de transfuguisme cap al Partit
Socialista i un regidor que ha
trencat el carnet del partit...
- Com definiria aquest mand’etapa. L’Ajuntament no està
dat?
- Han estat quatre anys con- ordenat, la plantilla municipal
vulsos i a aquesta tensió se li no està regularitzada, hi ha
va afegir la qüestió nacional, moltes coses que en l’àmbit
que malgrat nosaltres, com polític estan prodint l’ambia partit municipalista, no en- ent i no permeten millorar la
trem, sí que hem patit també ciutat. Ha arribat el moment
la crispació i el mal ambient del canvi i de pensar en clau
en els plens, juntes de porta- local, des del municipalisme.
- Què proposa per millorar
veus o comissions.
- Hi ha hagut alguna cosa el manteniment de l’espai
públic?
positiva del mandat?
- Pot ser l’ampliació de l’illa de - Una planificació exhaustiva
vianants, que sense ser una i totalment programada del
gran inversió, ja que ha costat manteniment de tot l’espai
poc més d’un milió d’euros, públic –voreres, carrers, parcs
però que és una actuació i jardins– a curt, mitjà i llarg
localitzada al centre i que s’ha termini i establir les prioritats
fet sense un pla de mobilitat d’allò que és més urgent.
Tot perfectaconvenient en
vigor. Està molt
“Una ciutat que ment planificat des del
bé pels que vité superàvits
lideratge povim al centre,
de més de 10
lític perquè
però per a la resta, igual els cosmilions d’euros i es transmeti
a la plantita més accedir
al mateix temps lla i aquesta
perquè no hi ha
pugui desenaparcament.
té mancances
cor- Què consideimportants (...) és volupar
rectament la
ra que s’ha de
perquè està mal seva feina.
millorar a la
- Com soluciutat?
gestionada”
cionaria el
- Evidentment,
dèficit de
la neteja i el
manteniment de l’espai pú- places d’aparcament?
blic, la mobilitat, la seguretat, - L’evolució urbanística de
ja que la situació de la planti- Rubí és la que és i tenim molts
lla de la Policia Local és molt barris amb molta densitat
complicada. La ciutat ofereix de població i sense aparcauna imatge de decadència ments, això fa que hi hagi un
des de fa molts anys, que ha dèficit d’aparcaments, una
tocat fons, és el moment del problemàtica que s’agreuja
canvi. Aquests quatre anys perquè el transport públic
ja han estat com de final té mancances. Plantegem

Toni García és l’alcaldable
de Veïns per Rubí. És enginyer tècnic d’obres i viu al
centre de la ciutat.
Fotografia: Carla Abril
reordenar l’espai públic per
intentar guanyar noves places
en zones de més pressió, en
carrers de calçades amples,
estudiar l’aparcament en
bateria o semi bateria. També
proposem fer aparcaments
dissuasius a l’extraradi i habilitar busos llançadora des
d’aquests d’anada i tornada.
També proposem la construcció de dos edificis de quatre
plantes amb aparcaments,
un ubicat al sud de la ciutat,

al carrer Edison, i l’altre, a la
Zona Nord. Aquests grans
edificis d’aparcaments, que
també podrien contenir algun
equipament, podrien ser
de lliure accés, de rotació o
de zona verda i que, en un
futur, es podrien reutilitzar
per altres utilitats com espais
polivalents.
- Heu apuntat que aposteu
per un nou model de comerç.
A què es refereix?
- Hem de facilitar que la gent

que no viu al centre o al voltant del centre pugui accedir
amb facilitat al teixit comercial local. Això va lligat a l’aparcament o a la mobilitat, com
hem comentat, i passa també
per noves infraestructures
com passeres que connectin
les dues bandes de la Riera.
També proposem un bus amb
una ruta per apropar la gent
dels barris a les zones comercials. A més, l’Ajuntament ha
d’implicar-se i donar més su-

port als comerciants i als emprenedors, s’han d’eliminar
les traves burocràtiques, que
desanima a noves marques a
instal·lar-se a la ciutat. Hem
d’atraure inversos de qualitat
que li donin un valor afegit
al comerç local i diversifiqui
l’oferta, tot no pot ser forns
de pa o clíniques dentals.
- Una de les propostes de VR
és apostar per les polítiques
actives en LGTBIQ+. En què
consisteix?
- Ens fixem per exemple en
Terrassa, que fa molts anys
que té una regidoria que
promou polítiques actives
cap a aquests col·lectius, amb
accions de sensibilització i
difusió sobre la diversitat de
gènere, per erradicar les fòbies i les discriminacions cap
a aquestes persones.
- El lema de la seva campanya és ‘Per una alcaldia
eficient’.
- Sí, a la ciutat no s’han gestionat els recursos públics
d’una manera adequada.
Una ciutat que des del 2013
té superàvits de més de 10
milions d’euros i al mateix
temps té mancances importants –manteniment de
l’espai públic, neteja viària,
infraestructures, equipaments, seguretat– és perquè
està mal gestionada i no té
una alcaldia i un govern eficient. I això Rubí no s’ho pot
permetre.

“Veïns per Rubí no farà alcaldessa Ana María Martínez ni
per acció ni per omissió, amb la resta podem parlar”
- Com és la llista de Veïns per Rubí?
- És una llista formada per veïns i veïnes de Rubí, amb un perfil molt tècnic
i molt de gestió, gent que majoritàriament provenim de l’empresa privada,
però que entenem que l’administració
pública es gestiona diferent que una
empresa privada, però sí amb criteris
d’eficiència i eficàcia. A més tenim
molt bona relació entre nosaltres i
estem molt il·lusionats amb aquest
projecte.
- Quin és l’objectiu del partit en les
eleccions?
- Som molt prudents, perquè els partits
d’àmbit local no tenen la visibilització
que tenen els d’àmbit nacional, però
les expectatives són bones i positives
i esperem créixer. Tenim un equip
preparat per estar al govern i assumir qualsevol responsabilitat, però
de moment optem per la prudència.
Nosaltres volem liderar un canvi, però

això ho han de decidir els electors el
26 de maig.
- Esperen poder ser una de les claus
de la governabilitat?
- No hi haurà majories clares i esperem
ser clau d’un canvi de govern. Tampoc
vol dir que estiguem en el pròxim
govern sí o sí, no volem governar a
qualsevol preu. El nostre interès és que
Rubí comenci a avançar d’una vegada
per arribar a ser una ciutat de primer
nivell, fins i tot si no estem nosaltres.
Jo visc aquí, els meus fills creixen aquí,
la ciutat és el més important.
El pròxim govern haurà de treballar moltíssim, tenir una capacitat
de treballar de més del 100% els 365
dies a l’any i tenir una gran capacitat
de gestió. També tenim clar que la situació és tan dolenta que amb poc es
començaran a notar millores.
- El canvi implica fer fora al PSC del
govern?

- Evidentment. Per higiene democràtica, perquè és un projecte esgotat i
decadent des de fa molt temps, el PSC
ha de passar a l’oposició. De fet, crec
que els socialistes rubinencs necessiten una renovació, un nou PSC de Rubí,
amb gent nova, sense contaminar. Això
seria bo per la ciutat.
- Amb quins partits estarien disposats a pactar per formar un govern
estable?
- Amb el PSC, no. Nosaltres no farem
alcaldessa a la senyora Ana M. Martínez ni per acció ni per omissió. Amb
la resta de forces, estem disposats a
parlar amb tothom perquè hi ha molts
temes importants de ciutat que necessiten el màxim consens, com el nou Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal.
Però en tot cas, tots haurem d’esperar
a veure què passa el 26 de maig i a
quins partits donen la seva confiança
els veïns i veïnes de Rubí.
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LA LLISTA

PROPOSTES ELECTORALS DE RUBÍ REPUBLICANA-PRIMÀRIES CATALUNYA
TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
-Consultes públiques, referèndums
i plebiscits.
-Assegurar les condicions d’empadronament per a tots els habitants
de Rubí.
-Codi è�c per a les persones electes
i treballadors municipals.
-Estabilització de la plantilla municipal.

1. Lluís Roset Vila

2. Maria
Cris�na Álvarez
Degregori

4. Miquel Rubio
Serra

3. Inmaculada
Tamame San
Antonio

5. Jordi Joan
Garcia i Valls

6. Josefa Bonet Casañas

16. Antoni Serra Rucarols

7. Albert Torra Juanola

17. Albert Sorrosal Cuyàs

8. Isabel Costa Salat

18. Francisca Salat Alsina

9. Pau Sorrosal i Acosta

19. Laura Costa Salat

10. Annabel Busqué Bertran

20. Aleix Layola Fabra

11. Josep Maria Galceran Carrasco

21. Juan Canalis Belio

12. Josepa Estrems Casanova

22. Joaquin Espinosa Ruano

13. Jordi Batalla Galimany

23. Maria Clara Calsina Arís

14. Maria Luisa Calvo Gómez

24. Maria Carmen Arís Puiggròs

15. Nuria Sans Calventus

25. Inmaculada Esteve Llobet

EDUCACIÓ I SANITAT
-Donar suport a les AMPA.
-Potenciar l’OME.
-Ampliar l’oferta d’escoles bressol.
-Línia de bus directe a l’Hospital de
Terrassa.
DRETS CÍVICS
-Reforçar el programa municipal
d’acollida i inclusió social per a les
persones nouvingudes.
-Crear el Consell Municipal de
Migrants i el Consell Municipal de
Dones.
OCI I CULTURA
-Potenciar la zona de La Llana com
a zona lúdico-espor�va.
-Garan�r locals adequats i estables
per als caus i esplais.
-Posar en valor el patrimoni de la
ciutat.
-Fomentar la integració social a
través de la cultura.

-Optimitzar els espais culturals
existents.
-Posar en valor el Museu de Rubí.
-Fomentar la cultura de base, l’associacionisme i la cultura tradicional i
popular.

HABITATGE
-Pla d’Actuació per ampliar el nombre d’habitatges de lloguer social.
-Des�nar el 30% dels ediﬁcis de nova
construcció a habitatge de protecció
oﬁcial.

MOBILITAT
-Pla de Mobilitat.
-Adequació del bus públic.
-Aparcaments dissuasius als eixos
principals de comunicació.
-Segregar els vehicles motoritzats
dels vianants.
-Millorar la comunicació entre les
dues bandes de la Riera.
-Suprimir barreres arquitectòniques.

URBANITZACIONS
-Implantar l’SDDR (Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn).
-Millorar el manteniment i la neteja.

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
-Subs�tuir tota la ﬂota municipal per
vehicles sostenibles.
-Reduir el volum de trànsit a les
zones més contaminades.
-Infraestructura verda per connectar
l’anella rural amb el centre urbà.
-Transformar la Riera com a espai
verd, de convivència i gaudi collec�u.
-Recuperar espais marginals i degradats com el camp de golf o Can
Carreras.
-Pla energè�c municipal.
-Substitució de l’enllumenat per
LED.

SEGURETAT
-Noves convocatòries de Policia
Local.
ECONOMIA
-Crear un espai de ‘coworking’.
-Instal·lar ﬁbra òp�ca als polígons.
-Promoure i facilitar la reubicació
de les indústries que es troben al
nucli urbà.
-Impulsar l’economia circular.
-Contractació única del servei de
càtering per a menjadors escolars.
INDEPENDÈNCIA
-Compromís municipal amb la construcció de la República Catalana.
-Liquidar els impostos a l’Agència
Tributària Catalana.
-Impulsar contractacions públiques
amb empreses que s’han signiﬁcat
de forma favorable a l’exercici dels
drets democrà�cs.
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Entrevista a LLUÍS ROSET, candidat de RUBÍ REPUBLICANA-PRIMÀRIES RUBÍ

“Durant aquests anys totes les ciutats del voltant
del Vallès ens han passat la mà per la cara”
- Sí, però l’Ajuntament ha de
demanar-les. Si no les demanes i deixes fer, la Generalitat
les ubica on considera. Voldriem que s’obrissin a Rubí
més de 400 places. Mira,
al final sempre diuen que
tot depèn de la Generalitat
i de Madrid i, per tant, es

marta cabrera

- Rubí Republicana és una
candidatura nova. D’on surt,
quins són els inicis?
- Va començar com un projecte de Jordi Graupera i
l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) que van creure
que era important implantar
processos de primàries i que
els candidats no fossin triats
a dits pels partits, sinó per
la gent. Després del suport
logístic inicial, l’ANC es va
deslligar del procés, ara no
tenim cap mena de vincle. La
candidatura ha estat un èxit,
vam tenir més de 600 inscrits
i van votar a les primàries
més de 200 persones.
Després vam buscar candidats, els 23 de febrer vam
votar i jo vaig ser escollit cap
de llista i la resta es van triar
per ordre de votació.
- La proposta inicial era que
tots els partits independentistes es presentessin anar. Durant els darrers anys
a les primàries. No ho han totes les ciutats del voltant
aconseguit, però vostès han del Vallès ens han passat la
decidit presentar-se tot i mà per la cara. Rubí històrique això pot fragmentar cament era un poble molt
encara més el vot.
més important, per exemple,
- Estem decebuts per la que Sant Cugat. Això és perfalta d’interès. Esquerra què no es va pensar en un
Republicana ja fa temps que Rubí del futur.
va decidir que anirien sols - Parlem del primer eix. Es
a tot arreu. La CUP sempre pot fer alguna cosa des dels
ha anat per lliure i Junts per ajuntaments per avançar
Rubí va mostrar interès, però cap a la independència?
teníem clar que si no anàvem - Som un partit independenalmenys tres partits junts, no tista, amb arrels assembletenia cap sentit.
àries i a través de Rubí es
- Heu confeccionat el progra- poden fer moltes coses per
ma de forma oberta. Com és aconseguir la independènaquesta candidatura?
cia. Per exemple, començar
- Tenim tres eia treballar per
xos: la indepenintegrar-nos a
“La
dència, la ciutat
de
independència l’Associació
i la participació
Municipis per la
és una base
ciutadana. El
Independència
programa l’hem
(AMI) o pagar
ideològica,
elaborat de forels impostos a
ma molt oberta, però tenim més través de l’Agènha sortit de les
propostes que cia Tributària
propostes de la
Catalana.
molts altres
gent. Hem fet
I després, el
partits”
e n q u e ste s a l
consum estracarrer, en línia,
tègic, apostem
reunions amb associacions, per treballar amb empreses
etc. És un programa de coses que no vulguin intervenir
que vol la gent. Creiem que políticament en la vida de
Rubí ha de ser una ciutat la gent. No podem acceptar
pensada cap al futur i no hi tractes amb empreses que
arribarem si no sabem on fan xantatge econòmic.
volem anar. Creiem que els - Teniu por que la gent us
partits estan molt preocu- etiqueti com a candidatura
pats per la gestió, que per independentista i prou?
nosaltres també és impor- - Ja ho han fet. És fàcil etitant, però cal saber on volem quetar, però quan ens do-

Lluís Roset és rubinenc de
tota la vida. Actualment,
treballa de dissenyador
web i està especialitzat en
màrqueting online. Viu a
Castellnou.
Fotografia: Carla Abril
nem a conèixer i parlem amb
la gent i els diem el nostre
programa, canvien d’opinió.
Només fa 6 mesos que hem
començat a caminar, la independència és una base
ideològica, però tenim més
propostes que molts altres
partits.
- Parlem de ciutat. Quines
són les vostres propostes?
- Millorar la sostenibilitat,
més zones verdes, millorar
la convivència, la cultura...
tenim un món cultural que,
per molta gent, és ocult. Som
un poble ric perquè tenim
superàvit, però després el
pressupost per projectes
participatius és ridícul. Per
no parlar de les urbanitzacions, que paguen proporcionalment molts més diners i
tenen molts menys serveis.

També és important
l’educació, donar més importància a l’Oficina Municipal
d’Escolarització, treballar
amb les Associacions de
Famílies d’Alumnes, ajudar a
la integració a la gent que ve
de fora perquè no se sentin
aïllats, augmentar les places
d’escoles bressol, potenciar
la immersió lingüística i crear
un autobús directe per anar
a l’Hospital de Terrassa. El
que hi ha ara és un via crucis,
nosaltres volem arribar a un
acord amb tots els partits
perquè es comprometin a
posar una línia directa.
- Tenen una proposta per
fer un passeig a la Riera. És
possible?
- Rubí té poques zones verdes a la ciutat i les que hi
ha estan deixades, en altres

poblacions s’ha fet, creiem
que és una qüestió de tenir
voluntat. La Riera no està ara
com estava quan va passar
la tràgica Rierada. Evidentment, només ho farem si
l’estudi ho aconsella, però
ens agradaria que hi hagués una zona d’esbarjo i de
gaudi en els trams que sigui
possible.
A més, la Riera separa
Rubí en dos pobles i cal
connectar-los millor. Una de
les propostes que tenim, per
exemple, és instal·lar ascensors o escales mecàniques
a Can Fatjó, per facilitar la
pujada, això ens ho han demanat molt.
- Proposen construir places
de residències, però això
és competència de la Generalitat.

“Volem arribar
a un acord amb
tots els partits
perquè es
comprometin
a posar una
línia directa a
l’Hospital de
Terrassa”
torna a posar l’accent en la
qüestió de la independència.
El govern de la Generalitat
és molt més proper que el
de Madrid, tots sabem que
la proximitat millora les
relacions. Creiem que amb
la independència seria més
fàcil incidir en el govern de la
capital, que està a 25 km, per
demanar les infraestructures
que calguin.
- Diuen que Rubí ha de ser
una ‘smart city’. Què vol dir
exactament?
- Avançar cap a una ‘smart
city’ no és canviar l’enllumenat i poca cosa més. És un
canvi en la cultura, el funcionament de tots els edificis
ha de ser sostenible, cal millorar la mobilitat, gestionar
millor les zones verdes, etc. I
cal un nou POUM, és urgent,
el que plantejava el PSC era
un projecte molt partidista
i el que cal és una proposta
més oberta a la ciutadania.

“Rubí mereix ser molt millor, diferent de com
és ara i té moltes capacitats i possibilitats”
- Quina és la gestió del balanç que feu
de l’equip de govern?
- Jo no voldria ser destructiu, però el
resum del mandat és una falta d’objectiu de poble dels partits rubinencs. Un
poble que havia de ser manat per Esquerra Republicana, que fa 4 anys tenia
un acord, va decidir renunciar. Per tant,
ells són corresponsables de tot el que
ha fet posteriorment el govern del PSC,
perquè no van oferir una alternativa. Ha
estat un mandat de campi qui pugui i la

responsabilitat és del PSC i ERC.
- Dieu que voleu ser decisius en el nou
govern. Què ha de tenir un govern perquè Rubí Republicana li doni suport?
- No donarem suport a cap partit del
155 perquè seria una incongruència.
Tampoc donarem el nostre suport
gratuït a un partit perquè sigui independentista. Qui vulgui el nostre suport,
haurà d’aplicar una part del nostre
programa.
- Vostè què pot aportar com a regi-

dor?
- Preferiria aportar com a alcalde, ja que
em presento com a cap de llista. La veritat, no em vull posar medalles, perquè
crec que tots els candidats em semblen
molt capacitats. Jo soc rubinenc de tota
la vida, de Cal Cabré. He viscut molt el
poble a casa meva a nivell cultural i històric, m’estimo molt el poble, per això
m’he presentat. Crec que Rubí mereix
ser molt millor, diferent de com és ara i
té moltes capacitats i possibilitats.

22

ELECCIONS MUNICIPALS 2019

Divendres, 17 de maig de 2019

LA LLISTA

PROPOSTES DEL PROGRAMA ELECTORAL DE VOX
RUBÍ

1. Vanessa Garrido Verdegay

2. Andrés Pérez
Albadalejo

3. José María
Torrente Florines

4. Félix Miguel
Millán

5. María Dolores
Andreu Catalá

6. Francisco Pajuelo Trejo

16. David Pallas Valero

7. Sandra González Ramírez

17. Miguel Ángel García Sierra

8. Robert Ruiz Baena

18. Ángel Requena Martínez

9. Carmen Moraleda Castillo

19. Yonita Isabel Collazos Calderón

10. Irene Garrido Verdegay

20. María Delﬁna Madrigal Marín

11. Juan Mellado Expósito

21. Dolores Aragón Fernández

12. María Teresa Millán Jiménez

22. Juan Mármol Ribas

13. José Antonio González Gómez

23. Claudia Viviana Cortéz Ahumada

14. Francisco José García Sierra

24. David Martínez Pascual

15. Livia Díaz Campolina

25. Néstor Ariel Cortez Ahumada

HUMOR DE CAMPANYA

ECONOMIA
-Auditoria externa per veure en què s’ha gastat els
diners l’Ajuntament.
-Cens d’habitatge buit propietat de bancs.
-Revisió dels ajuts, beques, subvencions.
-Revisió de l’empadronament.
-Revisió dels impostos: IBI, recollida d’escombraries.
-Revisió del POUM.
-Recuperació de serveis municipals cedits a tercers.
CULTURA, EDUCACIÓ I SOCIETAT
-Ampliar les places de llar d’infants.
-Eliminació total dels barracons a les escoles.
-Ensenyament bilingüe a totes les escoles i instituts.
-Creació d’un servei municipal i gratuït per a les
persones que viuen soles.
-Exigir l’optimització del transport públic als hospitals
de referència de Rubí.
-Centres Cívics per la gent gran amb activitats gratuïtes.
-Recuperació dels locals propietat municipal per
promocionar activitats lúdiques i culturals.
-Potenciar el suport a l’Escola Municipal de Música.
-Potenciar el suport a entitats d’interès cultural.
-Condicionar les voreres per a persones amb mobilitat reduïda.
-Racionalitzar l’horari de la biblioteca i revisar les

condicions laborals dels treballadors.
-Maximitzar i revisar la ubicació per la promoció
d’esdeveniments socioculturals al carrer.
-Donar suport i optimitzar el comerç local.
SEGURETAT I URBANITZACIONS
-Crear una regidoria única per les urbanitzacions.
-Especial atenció a la seguretat de les urbanitzacions
reforçant la vigilància, ampliant la plantilla de la Policia Local i crear un servei de videovigilància.
-Policia de proximitat als barris i que estigui alerta al
compliment de la normativa municipal.
ALTRES COMPETÈNCIES
-Crear un servei municipal i gratuït d’urgències pediàtriques. Exigir el restabliment del servei d’urgències
de pediatria.
-Gestionar la reducció de les llistes d’espera.
-Exigir que la Generalitat arribi a un acord amb l’Hospital General de Catalunya per prestar servies mèdics
i hospitalaris als veïns.
-Refusar la construcció de l’Hospital de Rubí promocionat per l’alcaldessa perquè seria de pocs llits i
escasses especialitats.
-Exigir les quotes de personal mèdic i sanitari que
per població correspon als CAP de Rubí.
-Gestionar exigir a la Generalitat l’optimització del
transport públic als hospitals de referència de Terrassa.

La candidatura de Vox ha declinat fer l’entrevista amb l’alcaldable del partit.

‘La cursa
electoral
a Rubí
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Esquerra presenta un programa
amb prop de 500 propostes

Habitatge i feminisme, les dues
grans propostes de l’AUP pel jovent

m.c.

m.c.

Esquerra Republicana de Ca·
talunya (ERC) va presentar
dilluns el seu programa elec·
toral, que inclou prop de 500
propostes treballades després
de mesos de participació en
el carrer, tertúlies i trobades
amb persones de diferents
perfils i sectors. “El canvi que
hi haurà a partir del 26 de
maig ha de ser amb garanties
de feina ben feta, de profes·
sionalitat i persones prepa·
rades i disposades a assumir
responsabilitat a la ciutat”, ha
explicat l’alcaldable, Xavier
Corbera.
El programa complet, que
es pot consultar al web www.
Rubi2019.cat, inclou propos·
tes relacionades amb “la ne·
cessitat de tenir equipaments,
la gestió eficient, la indústria,
el comerç, les urbanitzaci·
ons, els barris, els diferents
sectors, etc”, ha explicat el
candidat. Tot el programa
s’estructura al voltant de tres
eixos: “Volem tenir una ciutat
moderna tecnològicament
avançada que permeti assolir
de forma eficient objectius
de ciutat, pensar tot l’espai

Membres d’Esquerra, presentant el programa. / Carla Abril

“El programa
d’Esquerra està
pensat per ser
obra de govern”
públic en termes de sosteni·
bilitat i de forma amable per
la ciutat i posar el centre de
la ciutat l’educació, perquè
afecta tothom”.
Dins d’aquests tres eixos,
el programa presenta vuit
àmbits d’actuació: Escoltem

les persones, Impulsem la
justícia social, Sumem la in·
dústria, Enriquim el comerç,
Vivim la cultura, Sentim l’edu·
cació i l’esport, Dibueixem la
ciutat i Informem els ciuta·
dans. “És un programa pensat
per ser obra de govern, hem
preferit no presentar mesures
estrella, sinó pensar la ciutat
en tres àmbits concrets i
projectar els tres objectius”,
ha explicat Montse Soler,
número 2 de la formació
republicana.

Jx Rubí, “decidida a canviar Rubí
al costat de la gent i les entitats”
lara lópez

La plaça Pere Aguilera va ser
l’escenari de la presentació
de la candidatura de Junts
per Rubí a les eleccions muni·
cipals del 26 de maig, encap·
çalada per Jaume Buscallà.
L’alcaldable independentis·
ta va destacar que la seva
candidatura es diferencia
per representar la unitat, la
voluntat per canviar la ciu·
tat al costat de la gent i les
entitats. Segons la formació
política, l’actual Ajuntament
“no està al costat de les en·

titats”. Junts per Catalunya
presenta una llista electo·
ral formada per gent jove i
també grans, procedents de
diferents ideologies i de sec·
tors diversos com el comerç,
el teixit associatiu, la cultura
o el món de l’emprenedoria.
Després de Buscallà, Laura
Vert, Sònia Jorba i Ivan Vila
són els següents noms que
representen aquest partit de
cara a les municipals.
El número 1 de Junts per
Rubí va deixar clar que la seva
candidatura defensarà la
república i la candidatura de

El diputat Eduard Pujol també va participar en la presentació de la
candidatura. / L.L.

Puigdemont per les eleccions
europees, alhora que supo·
sarà “tenir un Ajuntament
que no celebri el Dia de la
Constitució espanyola”, una
de les decisions més polè·
miques del govern d’Ana M.
Martínez.
Junts per Rubí va explicar
els principals punts del seu
programa electoral: un pla de
manteniment dels carrers de
la ciutat amb un pressupost
fix i terminis clars; posar a
disposició de la ciutadania
els pisos inacabats i buits
dels bancs; l’aposta per zones
verdes com el projecte de
parc verd central a la plaça
Salvador Allende; resoldre
problemes d’espai i reunió
de les entitats; una nova
piscina municipal d’estiu i la
modernització de les instal·
lacions de Can Rosés i am·
pliació de zones esportives a
la localitat. També proposen
l’ampliació del pressupost de
cultura per posar en valor els
museus i el patrimoni; ampli·
ar la plantilla de Policia Local,
millorar la il·luminació de la
via pública; i proporcionar
subvencions i incentius al
comerç rubinenc.

L’Alternativa d’Unitat Popular
(AUP) va fer un acte de cam·
panya dissabte a la plaça Sal·
vador Allende per parlar dels
joves i explicar les propostes
del seu Pla de treball. En un
format assembleari, Mercè
Hernández i Ferran Monterde,
tots dos de la llista de l’AUP,
van explicar les polítiques de
joventut que vol impulsar la
candidatura i van criticar les
actuals polítiques de jovent
del PSC: “L’Ajuntament ha
tingut una actitud paternalista
i ha estat institucionalitzant
les propostes dels joves i se
les apropien per penjar-se
medalles.”
Davant d’aquesta forma
de fer política, Hernández ha
demanat el vot per l’AUP per·
què considera que és “l’única
candidatura que presenta
propostes transversals del jo·
vent. Política de joves no és fer
uns 40 Principales masclistes,
una discoteca als afores o la
Festa Major pensant que els
joves estaran contents quatre
anys més”.
Pel que fa a les propostes,
Ferran Monterde va explicar

L’acte polític va tenir lloc a la plaça Salvador Allende. / Anna Virgili

que els joves són “el present”
i un dels col·lectius que “més
pateix la precarietat laboral i
el problema de l’habitatge”.
En relació a això, Monterde
considera que “és impres·
cindible crear habitatge de
primera emancipació amb
lloguer assequible perquè els
joves puguin marxar de casa i
construir les seves vides”.
Algunes altres propostes
que els dos joves van posar
sobre la taula durant l’acte de

campanya van ser crear un vi·
ver de cooperatives perquè les
persones s’autoocupin i impul·
sar una regidoria que treballi
el feminisme i que promogui
centres d’empoderament de
les dones. Després de l’acte,
va tenir lloc un sopar i un con·
cert de La Gossa d’Era.
D’altra banda, l’AUP va
presentar el dimarts al CRAC
el seu anunci de campanya,
en el qual hi ha participat un
centenar de persones.

Veïns per Rubí vol potenciar
la cultura i l’esport a la ciutat
M. Cabrera

Veïns per Rubí (VR) ha pre·
sentat un seguit de propostes
per potenciar la cultura i
l’esport a la ciutat, entre les
quals hi ha la redacció d’un
Pla d’usos dels equipaments:
“A la ciutat hi ha llocs que
estan poc utilitzats o tancats
i entitats o grups que no te·
nen lloc per desenvolupar les
seves activitats”, ha explicat
Cristian Ruiz, número 3 de la
candidatura.
També tenen altres pro·
postes, com ara impulsar una
programació literària per “fer
de Rubí la ciutat dels llibres”,
“difondre millor la riquesa
arquitectònica, històrica i
arqueològica de la ciutat”,
“dinamitzar l’amfiteatre del
Castell” o impulsar una pà·
gina pròpia de venda d’en·
trades d’espectacles, “per
evitar que Ticketea es quedi
una comissió de 2 euros per
a cada entrada venuda”.
Pel que fa a l’esport, Ruiz
considera que cal “treballar
amb les entitats esportives i
escoltar-les”, “millorar els pa·
gaments de les beques espor·
tives”, “impulsar l’esport a les

escoles” i crear “espais per fer
running”. El número 3 també
creu que cal fomentar “parcs
recreatius per a tothom, ja
siguin infants amb necessitats
especials, gent gran o per a la
pràctica esportiva”.
Millora dels espais infantils i
les polítiques educatives
Sònia Gómez, número 5 de
VR, lamenta que a Rubí “no
hi ha zones infantils en molts
barris” i creu que l’Ajunta·
ment ha de millorar les po·

lítiques educatives, com per
exemple impulsar l’Oficina
Municipal d’Escolarització,
revisar la zonificació escolar,
descentralitzar la Biblioteca,
mantenir les escoles en con·
dicions dignes i lluitar contra
la segregació.
Per últim, la formació
també vol potenciar les polí·
tiques juvenils, que aquestes
siguin transversals: “Cal tre·
ballar per i amb els joves”, ha
explicat Mercedes Rodríguez,
número 4 de VR.

Mercedes Rodríguez, Cristian Ruiz i Sónia Gómez, de la candidatura
de Veïns per Rubí. / Carla Abril
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Un regidor assignat a cada barri i
plens més propers a la ciutadania, “Per a nosaltres, és molt important
la rotació dels aparcaments”
propostes d’En Comú Podem
MIQUEL ORTUÑO. PRESIDENT DE COMERÇ RUBÍ

Redacció

Cristina Carrasco

En Comú Podem Rubí va
presentar dissabte algunes
de les seves propostes en
matèria de transparència i
participació. Entre aquestes,
hi ha la de nomenar a cada
barri un regidor de referència
a qui el veïnat pugui adreçar
periòdicament les seves reivindicacions i preocupacions,
així com facilitar l’accés de
la ciutadania als plens municipals.
Així ho van apuntat Ànnia
García i Andrés Medrano,
candidats número 1 i 2 respectivament de la coalició,
durant un acte de campanya
davant el parc de la Pau i la
Natura. Per Medrano, “aquest
Ajuntament no es creu la participació i no és suficientment
transparent”, fet que ha provocat “un allunyament clar de
la ciutadania”.
Per revertir aquesta situació, En Comú Podem proposa
el nomenament d’un regidor
de barri, amb qui els veïns i
veïnes puguin mantenir una
comunicació contínua i directa amb l’Ajuntament. També
defensa una participació molt
més oberta, informant amb
temps suficient dels temes
que es tractaran a cada Ple
per tal que els veïns puguin
assistir-hi i opinar. A més,
aposten per realitzar algunes
sessions plenàries al llarg
de l’any fora de la sala Enric
Vergés, on se celebren actualment, en espais amb més
capacitat per a públic, i un
ple anual de ciutat al teatre
La Sala, on el govern rendeixi
comptes de la seva gestió
davant la ciutadania.
Medrano també va explicar que la coalició proposa
destinar 750.000 euros als
pressupostos participatius,

Els candidats locals d’En Comú Podem Rubí van estar acompanyats per Ernest Urtasun, candidat de la coalició a les eleccions
europees. / C.C.

enfront dels 150.000 euros
de l’any passat, quantitat
que considera “ridícula”. A
més, volen que qualsevol
inversió de l’Ajuntament superior al 3% del pressupost
sigui sotmesa per norma a
un procés de participació.
“Cal un canvi de filosofia, que
es tracti la ciutadania com a
majors d’edat, com a adults”,
considera el candidat.
La gestió de l’Ajuntament
Segons l’alcaldable, Ànnia
García, el principal repte del
nou govern que surti de les
eleccions del 26 de maig és
la gestió interna de l’Ajuntament. En aquest sentit,
García va plantejar tres qüestions que En Comú Podem
Rubí considera prioritàries
per millorar aquesta gestió:
la consolidació de la plantilla
municipal, la reordenació
del departament legal i, especialment, el de Recursos
Humans, i un replantejament
dels recursos humans.
Pel que fa a la consolida-

ció de la plantilla municipal,
l’alcaldable va lamentar que
Rubí tingui “l’Ajuntament
amb més precarietat laboral
de tot l’estat espanyol”. Per
això, es comprometen a establir un acord necessari amb
tots els agents socials del consistori per fixar el calendari i
els processos necessaris per
estabilitzar la plantilla. “És
bàsic per tal que es puguin
oferir els serveis de qualitat
que aquesta ciutat mereix”,
ha apuntat.
Respecte a la reordenació
del departament legal i el de
Recursos Humans, García
assenyala que és vital que
aquests funcionin adequadament i que els seus caps
hagin estat seleccionats amb
processos clars i transparents
per tal que aquests llocs de
treballs estiguin ocupats pels
millors professionals i sense
ombres de dubtes. A més
consideren necessari fer una
reordenació dels recursos humans en funció dels objectius
a assolir.

-Quines són les necessitats
que té actualment el comerç?
-El comerç és un sector estratègic que fa ciutat, sempre
en canvi constant i que es
reinventa cada dia. Un sector
sotmès a una competència
furiosa pel que fa a preus, assortiments, formats, serveis,
ensenyes i localitzacions, que
no es dona en cap altre sector
de l’economia.
Sense comerç tampoc no
hi ha ciutat, necessitem un
urbanisme comercial intel·
ligent i sensible a les àrees
comercials urbanes, combinada amb l’oci, unida a altres
usos socials, que fan la ciutat
més viva i vibrant, a més de
generar ocupació i activitat
econòmica, que cal preservar, regenerar i cuidar, amb
un tractament integral de la
mobilitat, de l’accessibilitat,
del disseny urbà, dels serveis
públics i privats que doten
aquestes zones de personalitat, d’identitat, d’atractius i
cohesió social.
-Amb quins partits polítics
s’ha reunit i com han respost
a les demandes dels comerciants?
-Ens hem posat en contacte i
hem mantingut reunions amb
partits polítics amb representació local, hem debatut sobre
les necessitats i transformació
del comerç actual, sent la seva
resposta, en tot moment,
comprensiva i positiva.
Estem d’acord en el fet
que cal prendre accions de
millora contínua, adaptar-nos
a la nova realitat, treballar
conjuntament proporcionant
a l’associació un valor afegit
i apostar per l’associació, el
comerç de proximitat i la seva
singularitat.
El cert és que considerem

Miquel Ortuño és el president de Comerç Rubí. / Arxiu

que és necessari fer una crida
als partits polítics per tal que
pensin més en Rubí i no tant
en partidismes. Que segueixin
una política de complicitat i
d’acords, d’aquesta manera
avancem tots junts.
-Es comenta sempre el problema de l’aparcament. Què
seria millor pel comerç, ampliar l’aparcament o ampliar
la zona taronja? Com es pot
fer?
-Del problema d’aparcament
també hem debatut i cada
partit té les seves propostes
de millora, aparcament hi ha
el que hi ha i de moment hem
de treballar amb això.
Per a nosaltres és molt
important la rotació, de manera que es podria començar
a treballar amb una zona
taronja, sense càrrec, però sí
amb un temps limitat i vigilat
(en horari comercial) per sensors informàtics en les zones
d’entrada i sortida de l’aparcament i lliure fora d’horaris
comercials.
-Creu que l’ampliació de l’illa
de vianants ha tingut un impacte positiu i per què?

-Sí, creiem que l’ampliació de
l’illa de vianants té un impacte positiu en la ciutat i en el
comerç.
Algunes de les raons són
perquè millora la trama urbana, la vianització converteix la
zona en un punt d’atracció, es
guanya en dinamisme comercial, es redueixen els nivells de
contaminació, afavoreix el desenvolupament dels centres
comercials urbans, són llocs
de trobada i de joc, d’intercanvi cultural, la ciutat és més
ordenada i més sostenible i
les persones recuperen lloc a
l’espai públic.
-Alguns partits proposen
ampliar la zona reservada als
vianants. Hi esteu d’acord?
-Ara mateix no ho veiem,
creiem que amb el que tenim,
de moment, ja tenim feina per
consolidar-ho i millorar-ho.
-Com ha estat la relació amb
el govern actual en relació a
les necessitats dels comerciants?
-Hem tingut, en tot moment,
el seu suport. La relació ha
estat cordial, amb ganes de
millorar i de treball conjunt.

El col·lectiu immigrant reivindica el dret a
votar i carrega contra la legislació espanyola
Marta Cabrera

El col·lectiu d’immigrants ha
denunciat a Rubí la discriminació que suposa que no
tinguin dret al vot universal.
Safia el AAddam i Ahmed
Nasser el Alauoui, tots dos
de la plataforma Votar es un
derecho, van explicar a Rubí
que la majoria de persones
immigrants de l’estat espanyol
no podern votar, ni tan sols a
les municipals.
La legislació espanyola

contempla el dret a vot en les
municipals prèvia inscripció i
només en els casos d’acord
de reciprocitat dels països
d’origen. Això, a la pràctica
exclou la majoria de població
immigrada, ja que ni el Marroc ni la Xina tenen acords
amb Espanya.
De fet, ni tan sols els fills
d’immigrats nascuts a Espanya tenen dret a vot: “Jo em
sento exclosa en el país on he
nascut, en el qual visc i treballo, on tinc la meva família,

estic totalment exclosa, ja
no m’imagino la gent que ha
vingut de fora. Després demanem que les persones s’integrin i que participin, però com
hi pot haver integració en una
exclusió? Això no pot ser”, va
explicar Safia el Aaddam.
La plataforma Votar es
un derecho posa en contacte
persones que no volen votar
per tal que cedeixin el seu
vota a les persones residents
que no poden votar perquè no tenen la nacionalitat

espanyola, una altra de les
barreres per al col·lectiu immigrant: “Demanen 10 anys
de residència i tres exàmens
que costen més de 300 euros
per contestar preguntes absurdes. La nacionalitat no es
compra, és un dret”, explica
El Aaddam.
Mohammed Said, de l’entitat ARSI, va explicar que cal
un treball “de conscienciació
i informació, perquè el dret
a votar és un dret reconegut
internacionalment”.

Safia el Aaddam va explicar que no pot votar tot i haver nascut a
l’estat espanyol. / Carla Abril
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ACADÈMIA

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES
AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU
DES DE

30€

BIJUTERIA

/MES

ARQUITECTURA

COPISTERIA
CALÇAT

Kumon English

Learning time!

DECORACIÓ LLAR

A Kumon English,
15 dies de prova de franc
sense compromís.*
*Fins al 30 de juny del 2019.
Consulta’n les condicions i la
disponibilitat.

Kumon Rubí - Mercat
C/ Bartrina, 21

617 920 121

ASSEGURANCES

I també Kumon Matemàtiques
i Kumon Lectura

CENTRE MÈDIC

Descobreix el seu potencial.

www.kumon.cat

DES DE

15€/MES

ACUPUNTURA

BICICLETES

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

ARRANJAMENTS
DE ROBA

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU

15€/MES

CRISTALLERIA
CLÍNICA DENTAL
Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26
Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

14
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REFORMES

TALLERS COTXES

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU
DES DE

30€
/MES

FERRETERIA

MARBRES
PERRUQUERIA

ROBA

MERCERIA

FRUITERIA

ÒPTICA
SÒL LAMINAT

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU
DES DE

INFORMÀTICA
PAPERERIA

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES

PERRUQUERIA
CANINA

40€
/MES

CULTURA
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AGENDA
································································
DIVENDRES 17 de maig
‘Volem anar al Tibidabo’.
Espectacle de teatre a càrrec de l’Agrupació
cultural Mossèn Cinto Verdaguer. A les 18h a
la Biblioteca.

Presentació del llibre “Contes i cançons de
monstres i animalons”.
A càrrec de l’autor Oriol Toro i l’il-lustrador Noe
Bofarull. A les 12 a la llibreria Racó del Llibre.
Harira popular.
A les 20h al Barri del Pinar.

Ball al Casal amb Carlos Ribas.
A les 16:30 h Lloc: El Casal de la Gent Gran.
Shirley Valentine, de Willy Russell.
Monòleg còmic amb Mercè Arànega.
A les 18:30 h Lloc: Teatre La Sala. Preu:20€

································································

Presentació del llibre “Todo Blues”
Amb l’autor Manuel L. Poy. Farà la presentació Carlos Punjante.
A les 19:00h Lloc: Lectors, al tren!

El Gran Circ d’Erik Satie.
Concert amb Montserrat Bertral, Quim Lecina
i Daniel Blanch.
A les 21:00 h Lloc: Teatre La Sala. Preu:10€7,50€

DIMARTS 21 de maig

Nits d’observacions astronòmiques.
Ho organitza: Associació d’ amics de l’astronomia. A les 21:30h a l’Ateneu.

································································

DIMECRES 22 de maig

································································
DISSABTE 18 de maig
La Trocalleria.
A les 10:30h a La Rambla del Ferrocarril
Scotland.
A càrrec de British House. A les 11 a la Biblioteca.
Dia internacional dels museus.
Jornada de portes obertes. A les 11:15h Lloc:
Museo Etnogràﬁc Vallhonrat.
Taller de dibuix amb tisores.
A càrrec de Catèrtic. A les 11 a la Biblioteca.

DIUMENGE 19 de maig
Camina, corre i balla conta el cáncer infantil.
Curses, zumba i ﬁdeuada popular.
Org. Col-legi Balmes.
A les 9:30 h Lloc: Pistes Can Rosés.
Open internacional d’ Escacs Actius. Ciutat
de Rubí.
A les 930 h Lloc: Museo Etnogràﬁc Vallhonrat.
Cruz de mayo 2019
Missa Rociera.
Cors rocieros, cantants del món de la copla,
etc.
de 11h a 18h Lloc: Rambla del ferrocarril

“Casalxou”.
A les 16:30 h Lloc: El Casal de la Gent Gran.

································································
Taller d’escriptura creativa. Nivell 3.
A les 17:30h a l’Ateneu.
Hora del conte. De 4 a 8 anys. Anades i vingues de l’amades.
A càrrec de Rah-Mon Roma.
A les 18:30h a la Biblioteca.

································································
DIJOUS 23 de maig
Cicle Conta’m una òpera.
Sessió conduïda per María José Anglés.
Amb inscripció previa. A les 18:30h a l’Ateneu.

Andrews Foundation Band.
A les 21h a l’ Escola de Música Pere Burés.

EXPOSICIONS
Àfrica. Exposició de Miquel Mas. A La Claraboia ﬁns al 24 de maig i al Museu Etnogràﬁc
Vallhonrat de l’11 al 25 de maig.
Rubí Il·lustra. Exposició col·lectiva d’Araceli
Plata, Cuchu, Jordi Sánchez, Max Saladrigas,
Meritxell Morató, Montse Fortino, Pedro
Giménez i Rosa Roselló. A l’Espai de Llibres
Lectors al tren! Inauguració 10 de maig a
les 19h.
La memòria de les ﬂors extraviades. Pintures d’Anna Tamayo. Fins al 28 de juliol
al Celler.
Testimoni Sensible. Pintures de Carme
Llop. Fins al 20 de juliol a l’Aula Cultural.
Patagonia-3D Parcs Nacionals Americans.
Fotograﬁes de Joan Díez i Manel Miras. Fins
a l’1 de juny a l’Antiga Estació.
Fu la Spagna! La mirada feixista sobre la
Guerra Civil Espanyola. Fins al 20 de juliol
al Castell.

Cicle de Música de Cambra. Concert de Jeb

CLASSIFICATS

LLOGUER
I VENDA
SE ALQUILA hab. 605.282.465

OFERTES I
DEMANDES
CHICA con referencias se
ofrece para limpieza y plancha.
631 779 315
SE REGALA CASA para interina que cuide a matrimonio
mayor. 626.603.242
SRA. SE OFRECE para limpieza,
cuidado ancianos y niños. Horario mañanas. 637.25.61.40
SE OFRECE limpieza por
tiempo completo y horas.
612.530.644

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
SE DA HONGO DE KÉFIR
93.587.05.44
SE REPARAN PERSIANAS.
694.506.473

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo: Tú que me aclaras todo, que me
iluminas todos los caminos para que yo alcance mi
ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y
olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, yo quiero, en este
corto diálogo, agradecerte por todo y confirmar, una
vez más, que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estas contigo
y todos mis seres queridos en la gracia perpetua.
Gracias por tu misericordia para conmigo y los
míos.
La persona deberá rezar esta oración tres días seguidos sin decir el pedido, dentro de tres días será
alcanzada la gracia por más difícil que sea. Publicar
en cuanto se reciba la gracia. Agradece la gracia alcanzada.
Agradece la gracia alcanzada J.P.C.
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BREUS

FIRA DE PRIMAVERA

La Irmandade Galega de
Rubí celebra el Dia da Muller

La Plaça del Doctor Guardiet acollirà
dissabte la 17a Fira de la Primavera

La Fira oferirà tallers gratuïts i activitats per a tots els públics
relacionades amb la creació, la il·lustració i l’art en general
LARA LÓPEZ

La taula rodona va tractar sobre la situació de la dona abans i ara i
va tenir lloc a la seu de l’entitat. / Cedida

La Irmandade Galega de Rubí
va celebrar l’11 de maig a
la seva seu social el Dia da
Muller, una jornada que va
consistir en una taula rodona
sobre la dona del passat, el
present i el futur.
Hi van participar Anna
Tomàs, educadora social i tècnica del Servei d’Informació i
Atenció a les Dones, i Yolanda
Ferrer, treballadora social
i tècnica del mateix servei.
L’encarregada de moderar el
debat va ser Sílvia Castañe-

da, presidenta de l’entitat
regional. Durant l’acte, es va
presentar el nou protocol
d’abordatge de la violència
masclista a l’Ajuntament, es
va parlar de la ﬁgura d’Emilia
Pardo, periodista feminista
gallega, i es va parlar sobre
el 8 de març i la reivindicació
feminista.
Per cloure l’acte, que va
comptar amb la presència de
força públic, es va regalar una
rosa a totes les assistents i es
va fer un petit aperitiu. / DdR

‘Shirley Valentine’, a La Sala,
amb l’actriu Mercè Aránega
L’obra de teatre representada al Teatre Goya ‘Shirley Valentine’ arriba aquest cap de
setmana a Rubí. La Sala acull
aquest muntatge teatral de
Willy Russel que compta
amb la figura de l’actriu
Mercè Arànega i està dirigit
per Miquel Gòrriz.
‘Shirley Valentine’ explica
la història d’una mestressa
de casa que amb 40 anys es
replanteja tota la seva vida
i decideix anar de viatge a

Grècia amb una amiga.
Es tracta d’una història,
basada en un ﬁlm britànic
dels anys 80, que traspua
feminisme i llibertat.
L’espectacle, que ha tingut una bona crítica durant
la seva estada al Teatre Goya,
es representarà aquest diumenge al teatre municipal a
les 18.30 hores i el preu de
les entrades és de 20 euros i
de 15 euros per als col·lectius
amb descompte. / DdR

Aquest dissabte 18 de maig
tindrà lloc a Rubí una nova
edició de la Fira de la Primavera, concretament la
17a edició, que se celebrarà
entre les 17 i les 21 hores a
la plaça del Doctor Guardiet.
Com és tradicional, la ﬁra,
organitzada per l’Associació
Sant Galderic, comptarà
amb les habituals parades
d’artistes i artesans, des
d’on s’oferiran obres de petit
format i creacions artesanes
a preus assequibles.
La Fira es complementarà amb altres propostes
com tallers gratuïts i altres
activitats d’oci per a tots els
públics, per atreure un major
nombre de visitants.
Entre les principals novetats d’enguany hi haurà
un taller de Kokedama, que
consisteix en la construcció
de plantes decoratives sense
test mitjançant boles de molsa, que anirà a càrrec de les
entitats Marea Verde, Finca
Font del Ferro i Agrollavor.
L’activitat no requereix inscripció prèvia i està destinada al públic familiar, a adults
i infants.
Coincidint amb la celebració del 25è aniversari
de la Fira de Sant Galderic,
l’artista Naïm Cuevas pintarà
un graﬁt en una de les parets de la plaça durant tota
la tarda, que es mantindrà
ﬁns a la celebració de Sant
Galderic a l’octubre. “Hem
decidit aplicar disciplines
més modernes com és l’art
urbà per implicar de forma

La Fira de Primavera arriba enguany a la dissetena edició. / Arxiu

més profunda al jovent de
la ciutat,– explica una de
les impulsores, Ariadna Benavides.
L’e s c o l a Pa u C a s a l s
col·labora a la fira amb
un mural de primavera a
manera de photocall. A més,
durant la jornada tindrà lloc
el 10è Mercat del Trasto, un
dels principals atractius pels
rubinencs i rubinenques.
L’organització ha decidit
repetir l’activitat de la
Trobada d’Il·lustradors, amb
8 artistes majoritàriament
de procedència rubinenca,
que tindrà lloc de 17 a
20.30 hores. Els il·lustradors
exposaran les seves obres
durant la tarda, alhora que

faran petites demostracions
en viu pel públic assistent.
Enguany, l’organització
ha decidit que no hi haurà
música en directe, ja que la
ﬁra coincideix amb la celebració del festival Los 40 Primavera Pop a l’Escardívol.
L’objectiu inicial de la Fira
de Primavera era mostrar
els productes d’artistes i
artesans rubinencs i propers
a la nostra ciutat. Amb el
pas dels 17 anys d’aquesta
activitat, l’associació pretén
adaptar-se als canvis socials i als interessos de les
noves generacions, per tal
“d’apropar-los al món de l’art
i l’artesania i que no ho vegin
inassequible” en paraules
de Celia Casanovas, també

membre de l’entitat.
Des de l’Associació de
Sant Galderic també expliquen que la nova junta ha
apostat perquè siguin dissenyadors gràﬁcs rubinencs els
autors dels cartells oﬁcials de
la ﬁra: el d’enguany és de Pedro Giménez. El disseny, que
mostra un colom i una abella
en plena naturalesa, va ser
seleccionat pel seu estil ﬂoral
i vintage, molt adient amb la
temàtica de la ﬁra.
Des de l’organització animen a qualsevol persona
interessada a participar, ja
que encara estan oberts a
propostes, descarregant els
fulls d’inscripció a la seva
pàgina web: http://www.
santgaldericrubi.cat.
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teatre

Nou èxit del Festival Addictes al Microteatre,
que es consolida en la seva 4a edició
Lara López

L’Espai Jove Torre Bassas es
va quedar petit el passat
cap de setmana en la quarta
edició del festival d’obres
de petit format Addictes al
Microteatre. Unes 240 persones van gaudir de quatre
funcions repartides durant
les tardes de dissabte i diumenge, entre les quals hi
havia molt jovent rubinenc,
però també bastants adults.
Les 8 obres representades
tenien com a eix central
l’amor, representat amb
històries molt diferents, des
dels gèneres del drama, la
comèdia, drama, thriller i
musical.

La proposta
exhaureix totes les
entrades uns dies
abans del festival
Dissabte es van representar els espectacles ‘Això
no és una peça breu de
teatre (sobre l’amor i la justícia)’ de la companyia Fata
Morgana; ‘Clic’ de Fora del
paper; ‘Lo que nunca te dije’,
de Microexplicarte; i ‘Almas
en espera’, de la mà de l’Escola Memory. L’endemà, va
arribar el torn d’‘Infectados’
de la companyia Ojo Peligro;
‘Lo que no debí decirte
en nuestra primera cita’,
d’Escena 13; ‘Call me Burroughs’, de Tiamat Teatre;
i Obrint Portes’, a càrrec de
Parapapà.
Les obres representades

estaven guionitzades i interpretades per joves actors
vinculats a Rubí, integrants
de diferents companyies
teatrals molt petites que es
mouen sovint pels circuits
de microteatre de Barcelona, algunes de les quals
participants en totes les
edicions del festival com
Escena 13 o Fata Morgana.
El públic, dividit en
quatre grups, realitzava un
recorregut rotatiu per diferents sales de la Torre Basses on es representaven les
diferents obres, per tal que
tothom pogués veure totes
les obres representades,
d’una durada aproximada
de 15 minuts.
Una de les obres que
més va divertir el públic va
ser ‘Infectados’, un musical protagonitzat per Irene
Tínez i Joan Scufesis, que
patien un virus amb el qual
només podien expressar-se
cantant. L’ús de cançons ben
conegudes i l’expressivitat
dels actors va fer esclatar
moltes rialles entre el públic. ‘Call me burroughs’,
de Tiamat Teatre (dirigida
i interpretada per Imanol
Fernández), va ser una de
les sorpreses del festival, un
espectacle on el públic estava amb els ulls embenats
i havia de participar activament en la funció. Entre les
obres més aclamades pel
públic està ‘Obrint Portes’
de Parapapà, interpretada per Joel García, Sergi
Merchán i Claudia Prat. El
seu original guió reflecteix

Escena de l’obra ‘Infectados’, de la companyia Ojo Peligro. / L. López

la història d’un matrimoni a
punt de divorciar-se atrapat
dins un ascensor, espai que
cobra vida i es converteix en
un dels protagonistes.
Per primera vegada,
aquesta edició del festival
ha esgotat entrades uns
dies abans, fet que confirma
que aquesta proposta s’ha
convertit en una activitat
consolidada dins la progra-

mació cultural de Rubí. Des
de l’organització tenen la
intenció de repetir aquest
esdeveniment entre dues
i tres vegades a l’any. Entre els assistents, hi havia
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, qui va afirmar que les
obres d’enguany tenen un
“nivell de qualitat alt”, fet
que atreu cada vegada més
públic.

Imatge de l’obra ‘Lo que no debí decirte en nuestra primera cita’,
d’Escena 13. / L. López
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ART

La fascinació per l’aigua de Carme Llop inunda
l’Aula Cultural amb la mostra ‘Tes�moni sensible’
REDACCIÓ
L’Espai Exposi�u Aula Cultural acull ﬁns al 20 de juliol la
mostra pictòrica ‘Tes�moni
sensible’ de l’ar�sta rubinenca Carme Llop. Es tracta d’una
cinquantena d’obres a l’oli
on s’evidencia la fascinació
de la pintora per l’aigua i la
natura.
Als quadres que conformen ‘Testimoni sensible’,
l’aigua esdevé un mirall on
es reﬂecteixen grans paratges
naturals però també pe�tes
escenes protagonitzades per
animals. Com és habitual
en la seva obra, Carme Llop
aplica la pintura amb una
voluntat realista i parant
especial atenció als jocs de
llums i ombres.
L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, i el regidor de Cultura,
Moisés Rodríguez, van acompanyar l’ar�sta a la inauguració de la mostra, que va tenir
lloc dijous de la setmana passada. L’acte també va comptar
amb la par�cipació del crí�c
d’art Ramon Casalé, encarregat d’escriure la presentació

La mostra es podrà visitar ﬁns al 20 de juliol. / Carla Abril

del catàleg de l’exposició.
La primera edil va elogiar
l’obra de Llop i va aprofitar l’ocasió per reiterar-li
l’agraïment de la ciutat per
la recent donació de prop
d’una vintena de quadres: “La

Carme és una persona molt
implicada a la vida cultural de
Rubí. Aquest acord, que vam
formalitzar fa unes setmanes,
representa un gest de conﬁança cap al Museu Municipal
i referma una relació d’es�-

Imatges en 3D de la Patagònia i fotograﬁes de
grans parcs naturals dels EUA, una exposició
conjunta de Joan Díez i Manel Miras

mació mútua entre l’ar�sta
i la ciutat”.
Els quadres donats
abasten pràcticament tota
la trajectòria ar�s�ca de la
pintora, des del 1987 fins
al 2019. En ells es constata
l’evolució de l’ar�sta tant a
escala tècnica com temà�ca.
Els primers treballs inclosos
a la col·lecció, realitzats amb
pintura acrílica, destaquen per
una base molt matèrica i pel
protagonisme que hi juguen
els espais interiors i les ﬁgures
humanes misterioses.
A mesura que passen
els anys, però, Llop s’allibera
d’aquest univers tancat i gira
la seva mirada cap a la natura,
que es converteix en la seva
principal font d’inspiració.
A par�r de llavors, els seus
quadres es caracteritzen per
un ús lluminós de la pintura
a l’oli.
A par�r d’ara, el Museu
Municipal Castell (MMUC)
s’encarregarà de la seva custòdia, conservació i inventariatge, alhora que es compromet a difondre’ls i acostar-los
a la ciutadania rubinenca.

Anna Tamayo
pinta ‘Quadres
e�mers’ al
Museu Picasso
La pintora local Anna Tamayo
està aquests dies realitzant
sessions de ‘body painting’
al Museu Picasso. Concretament, l’artista pinta reproduccions de l’Arlequí de Pablo
Picasso a les mans de tots
aquells visitants del museu
que ho demanen.
Tamayo oferirà diverses
sessions, entre les quals una
el dissabte a les 22 hores coincidint amb la nit dels museus.
L’ac�vitat, que és gratuïta, estarà ﬁns al diumenge. / DdR

Algunes de les fotograﬁes de l’exposició. / Carla Abril

Dos membres del Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’ presenten una
exposició conjunta a l’An�ga
Estació amb imatges en 3D
de la Patagònia i fotograﬁes
dels parcs naturals dels Estats Units.
Les imatges de Díez són
una selecció de les més de
20.000 imatges en tres dimensions que va fer després
d’un viatge que va fer durant

10 mesos, principalment a la
Patagònia. Amb aquesta tria,
el fotògraf rubinenc mostra
les meravelles de la regió.
Per la seva banda, Manel
Miras va fer un viatge pels
parcs naturals dels Estats
Units. Califòrnia, Utah o
Wyoming són alguns dels
espais que va retratar el fotògraf i que ara es poden contemplar a l’An�ga Estació. La

mostra es podrà visitar ﬁns
a l’1 de juny a l’equipament
cultural.
Explica’ns el teu rotllo
Els dos fotògrafs presentaran
una selecció de les fotograﬁes durant l’Explica’ns el teu
rotllo del Grup Fotogràﬁc ‘El
Gra’. El passi tindrà lloc el
30 de maig a les 20 hores a
l’An�ga Estació. / DdR

Tamayo, pintant l’Arlequí de
Pablo Picasso. / Cedida
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L’ar�sta Miquel Mas proposa
‘Un viatge a l’Àfrica negra’ des de
La Claraboia i el Museu Vallhonrat
REDACCIÓ
L’ar�sta rubinenc Miquel Mas
ha inaugurat una doble exposició que es reparteix entre
l’espai d’art La Claraboia i el
Museu Etnogràfic Vallhonrat. En aquestes mostres,
Mas convida el públic a fer
‘Un viatge a l’Àfrica negra’, a
través d’obres inspirades pels
viatges que l’ar�sta ha fet a
diferents països del con�nent
africà.
A La Claraboia, hi ha un
recull de peces de pe�t format i alguns objectes curiosos
que Mas ha col·leccionat durant els seus viatges a països
del con�nent africà, mentre
que al Museu Vallhonrat hi
ha les obres de format més

gran. Les creacions són en
llapis i pintura acrílica i, amb
el segell propi de Miquel Mas,
transmeten més enllà de records, moltes emocions.
La inauguració de la mostra va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Ana
M. Mar�nez, i el regidor de
Cultura, Moisés Rodríguez.
Durant la seva intervenció,
Mar�nez va ressaltar la qualitat de la proposta: “És un
treball molt interessant, ja
que ens permet veure el món
a través dels ulls de l’ar�sta i
el seu pinzell. És una ﬁnestra
per descobrir alguna cosa
més de l’Àfrica”.
Les entitats ACSPROSC,
ACSO, Mandeganes i Senegambia han col·laborat en

MUSEUS

Rubí celebra el Dia
Internacional dels Museus

El Museu Vallhonrat mostrarà dues peces especials. / Cedida

La ciutat commemorarà el
19 de maig el Dia Internacional dels Museus amb
una ac�vitat extraordinària
del Museu Municipal Castell (MMUC) i una jornada
de portes obertes dissabte
al Museu Etnogràfic Vallhonrat.
Pel que fa al MMUC, durant tot el cap de setmana
mostrarà una nova maqueta
interac�va del patrimoni de
Rubí, que s’incorporarà a
l’exposició permanent del
museu.
Per la seva banda, el Museu Vallhonrat, col·laborador
habitual del Museu Castell,
exposarà dissabte en una de
les seves sales dues peces:

un quadre de l’ar�sta local
Miquel Mas i una obra escultòrica del també ar�sta
rubinenc Pep Borràs, que el
MMUC ha cedit amb mo�u
de la commemoració. A
més, l’equipament museís�c farà una visita guiada a
les 11.15 hores. L’accés al
museu es farà per la plaça
Montserrat Roig.
Enguany, el Dia Internacional dels Museus porta
per �tol ‘Els museus com a
eixos culturals: El futur de
la tradició’. La intenció de
la commemoració és visibilitzar els nous papers que
exerceixen els museus com
a agents ac�us en les seves
comunitats. / DdR

la proposta. L’exposició a La
Claraboia es podrà veure
fins al 24 de maig i la del
Museu Vallhonrat ﬁns al dia
25 de maig. Aquest úl�m dia
�ndrà lloc l’acte de cloenda
de la mostra, coincidint amb
el Dia de l’Àfrica, durant el
qual s’oferirà una mostra de
gastronomia senegalesa.

Algunes de les obres exposades a La Claraboia. / Carla Abril
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Ada Parellada tancarà
el seminari ‘Salut i nutrició’

Ada Parellada ja ha visitat en altres ocasions Rubí. / Cedida

La reconeguda cuinera Ada
Parellada, del restaurant
Semproniana, experta en
nutrició saludable i autora de
diversos llibres sobre aquesta
temà�ca, serà l’encarregada
de tancar el seminari ‘Salut i
nutrició’, organitzat per l’Aula d’Extensió Universitària
de Rubí (AEUR). En aquest
sentit, Parellada oferirà la
xerrada ‘Cuina mediterrània’
el 6 de juny a l’Ateneu.
D’altra banda, dijous de
la setmana passada va tenir
lloc la segona conferència
del seminari, sota el títol

CULTURA
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‘Influència dels aliments
en el cervell’, a càrrec d’Anna Paré i Vidal, llicenciada
en Farmàcia i graduada en
Nutrició i Dietè�ca. Paré va
explicar als assistents com
fomentar hàbits de vida
saludables no només per a
prevenir i tractar malal�es,
sinó també per a tenir un
envelliment saludable i una
bona salut mental.
Tenir un pes adequat i fer
ac�vitat �sica i mental afavoreix un millor rendiment
i sentir-nos millor física i
anímicament. / DdR

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

Els Gegants de Rubí visiten La Llacuna
REDACCIÓ
La Paula, el Galderic i l’Orelletes, figures dels Gegants
de Rubí, van visitar dissabte
la localitat de La Llacuna, a
l’Anoia, per participar en la
Trobada de Gegants del municipi, coincidint amb el 25è
aniversari dels seus gegants,
Maria i Andreu.
A més de la colla rubinenca i la local, la trobada va
comptar amb la par�cipació
de les colles d’Alcoi (Alacant),
Sant Julià de Lòria (Andorra),
Cabrera de Mas, Vilanova
d’Espoia, Sant Fruitós de Bages, el barri del Poblenou de
Manresa, Vila-Seca, Gavà,
Blancafort i Aiguafreda, entre
altres.
Les ac�vitats geganteres
van arrencar a les 16.30 hores
amb la plantada de gegants a
la plaça Major, i dues hores

Els Gegants de Rubí van par�cipar a la Trobada de Gegants de La Llacuna. / Marc Albert López

després, es va iniciar la passejada de gegants per la localitat,
que va ﬁnalitzar de nou a la
plaça Major, on van tenir lloc
la presentació de les colles,

els balls de lluïment i l’acte
protocol·lari de celebració de
l’aniversari de la colla local. El
ball conjunt de tots els gegants
va cloure la Trobada.

Diumenge vinent, els Gegants de Rubí par�ciparan en
la Trobada de Gegants de Guinardó, en el marc de la Festa
Major d’aquest barri.

LITERATURA

Rafel Nadal cap�va el públic rubinenc amb ‘El ﬁll de l’italià’
NÚRIA JULIÀ FOSAS
L’escriptor gironí Rafel Nadal
va presentar el seu darrer
llibre ‘El ﬁll de l’italià’ (Premi
Ramon Llull 2019) dijous de la
setmana passada a la llibreria
Racó del Llibre, davant de quaranta persones i amb la ﬁlòloga
rubinenca Rocío Ávila com
a conductora de l’acte literari.
Amb aquest nou llibre, Nadal pretén que el lector visqui
en primera persona la història
dels seus protagonistes i es
deixi transportar per un viatge
apassionant de ﬁcció novellada, per les terres italianes i
catalanes.
El llibre, basat en fets reals,
no pretén ser una simple foto
d’un succés històric, sinó una
pintura impressionista d’un
tema tan dur com va ser la
postguerra on l’amor prohibit,

Presentació Llibre Rafel Nadal ‘El ﬁll de l’italià’. / Carla Abril

l’amistat, la misèria, l’alegria
per la vida i la incertesa de la
por per l’endemà hi juguen un
paper important. Tot plegat,
barrejat amb notes de color
on les ﬂors i la música sónn
presents. Pe�ts ma�sos que
els lectors sabran apreciar.
L’acte va cloure amb la

signatura de llibres que va
permetre que els lectors de
Nadal poguessin saludar-lo i
felicitar l’escriptor, que un cop
més va entusiasmar amb el
relat personal del naixement
del llibre, els llocs que va visitar per documentar-se i les
persones tan especials, que

durant l’any d’inves�gació, va
conèixer per a poder escriure
una història tan fantàstica,
crua i alhora sensible com la
que presenta i que ha pogut
documentar gràcies a les fonts
orals i als dietaris facilitats pels
supervivents.
‘El ﬁll de l’italià’ narra la
història d’en Mateu, qui creix
en una família trencada que no
se sent seva. Des de pe�t lluita
per deixar enrere els crits, les
baralles i la misèria de la Mina,
la casa més pobra de Caldes
de Malavella, la que tothom
evita. Aviat descobreix que
els seus orígens s’amaguen
darrere d’un secret del qual
ningú parla però que coneix
tothom: el poble està marcat
per l’odissea d’un miler de
joves mariners italians que s’hi
van refugiar en plena Segona
Guerra Mundial.

CULTURA
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MÚSICA

Una vintena d’ar�stes i grups actuaran
dissabte en el Fes�val Primavera Pop
REDACCIÓ

Rubí ultima els preparatius
per acollir el fes�val Los 40
Primavera Pop, que tindrà
lloc aquest dissabte 18 de
maig a l’Escardívol. El concert,
organitzat per l’Ajuntament de
Rubí i l’emissora musical Los
40, s’iniciarà a les 20 hores,
tot i que hi haurà animació
musical a càrrec dels DJ de
la cadena des d’una hora
abans.
El cartell del festival reuneix divuit artistes: Beret,
Dani Fernández, Danny Ocean, Aitana, Ana Guerra, Lola
Índigo, HRVY, Danna Paola,
Dynoro, INNA, Nil Moliner,
Romy Low, Siderland, Chloe
Phillips, Lildami, Suu, Elsa
Barahona i Pol Granch. Tots
ells desﬁlaran per l’escenari
de l’Escardívol durant prop de
quatre hores per desgranar els
seus principals hits.
Com en edicions anteriors,
el macroconcert organitzat
per l’Ajuntament de Rubí i Los
40 serà d’accés lliure i gratuït
ﬁns a completar l’aforament.
Un fes�val obert a tothom
L’Ajuntament facilitarà que
les persones amb diversitat
funcional puguin gaudir plenament del fes�val Primavera
Pop. Amb aquesta intenció,
s’instal·larà al recinte una
plataforma amb vigilància i
degudament equipada amb
rampes i baranes perquè el
públic amb mobilitat reduïda
�ngui una bona visió de l’espectacle. A més, s’ha previst
una reserva d’estacionament
limitada al passeig de la Riera ─entre el pont del carrer
Cadmo i el carrer Joaquim
Blume─ per a persones amb
problemes de mobilitat que
comp�n amb la corresponent
iden�ﬁcació.

Rodríguez, Tínez i Fernández, durant la presentació del fes�val davant dels mitjans de comunicació
locals. / David Sánchez

El macroconcert,
d’accés lliure i
gratuït, arrencarà
a les 20 hores
Punt de prevenció de conductes masclistes
Entre les 19 i les 24 hores,
el consistori habilitarà una
carpa per prevenir i atendre
possibles agressions masclistes. Aquest punt, a càrrec de
l’Associació de Planificació
Familiar de Catalunya, estarà
situat molt a prop de l’escenari i comptarà amb un equip
de dues persones, a banda
d’una altra parella que recorrerà l’Escardívol fent tasques
d’informació i sensibilització
entre el públic. A la carpa, es
podrà trobar diferent material divulga�u i es resoldran
els dubtes de les persones
assistents. Quan s’hi adrecin
possibles víc�mes d’agressions, aquestes seran derivades
a un espai reservat on podran
ser ateses de manera discreta

en coordinació amb els cossos
de seguretat.
A més, en diversos moments de l’esdeveniment, les
pantalles de l’escenari mostraran la imatge de la campanya
municipal ‘No és no’,amb l’objec�u de conscienciar el públic
sobre la gravetat d’aquestes
agressions.
Com arribar-hi
A causa de la gran assistència prevista, es recomana
evitar l’ús del vehicle privat
sempre que sigui possible.
Les persones que vinguin
d’altres municipis tenen a la
seva disposició el servei de
Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC), amb dues
línies que tenen parada a
Rubí. La companyia ferroviària
també ha previst un reforç
del servei consistent en el
perllongament de la línia L6
ﬁns a Rubí i en la sor�da de
més combois des de Terrassa
Nacions Unides que, a par�r
de Sarrià, circularan en l’horari
habitual dels trens L6.

A més, es preveu la posada en marxa de trens especials
una vegada ﬁnalitzi el concert
en funció de la demanda que
es produeixi.
D’altra banda, amb l’objec�u de facilitar la mobilitat
als carrers i accessos propers
a l’Escardívol durant el dia del
concert, el Servei de Mobilitat
de l’Ajuntament també té previstos tot un seguit d’i�neraris
on s’indicaran amb senyals
les zones recomanades per
aparcar.
Limitacions d’aparcament a
l’Escardívol
Amb mo�u de la celebració
del festival, l’aparcament a
l’Escardívol s’ha vist limitat
temporalment. Des d’aquest
dimarts, ja no es podia estacionar a la zona més propera
a la rotonda de la C-1413 i
ahir dijous ja va quedar totalment tancat. L’aparcament
es reobrirà un cop ﬁnalitzat
el desmuntatge de les infraestructures que es fan servir
pel concert.
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BREUS

Presentació del llibre ‘Todo
Blues’ a l’espai Lectors al Tren!
El periodista i escriptor Manuel López Poy presenta
aquest divendres
el seu llibre ‘Todo
Blues’ a l’Espai de
llibres Lectors al
tren!, acompanyat
per Carlos Pujante,
membre de la Societat Blues de Rubí
i pel grup Muddy
Wine, que amenitzarà l’acte.
El llibre és un
exemplar totalment recomanable pels amants
d’aquest gènere
musical que ofe- Portada del llibre. / Cedida
reix al lector un
recorregut per la història del del poble afroamericà durant
blues, pels grups, les veus, un viatge pel Mississipí a ﬁnals
els músics, els es�ls i la seva dels anys noranta. És un home
evolució i inﬂuència al llarg polifacètic, ja que ha escrit
dels anys, des del vessant més literatura de ﬁcció, nombrosos
ar�cles, és guionista de còcontemporani.
López Poy va descobrir mics i ha editat documentals.
aquesta música i la història / Núria Julià Fosas

La rambla del Ferrocarril acull
la fes�vitat de la Cruz de Mayo
La Casa de Andalucía de rumba, cantaores ﬂamencs i
Rubí, amb la col·laboració grups de ball.
de l’Ajuntament i la DiputaEntremig, hi haurà la pació de Barcelona, organitza ella popular, que tindrà un
com és tradicional cada any preu de 2 euros. / DdR
la Cruz de Mayo,
que tindrà lloc a
la rambla del Ferrocarril. La primera ac�vitat serà a
les 11 hores amb
la missa rociera.
Posteriorment i
ﬁns a les 18 hores,
hi haurà diverses
actuacions musicals i de ball dels
cors rocieros, de
diversos cantants
del món de la
copla, grups de La festa inclourà una paella popular. / Arxiu
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PATINATGE | ENTITAT

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

Pa�nada popular del
Cent Pa�ns contra el bullying

La UE Rubí cau i està a un pas del descens
JOSÉ LUIS PÉREZ

La Unió Espor�va Rubí va fer
un par�t molt ﬂuix contra el
Palamós, va perdre 0-1 i es
complica molt la permanència a Primera Catalana.
Els visitants van fer el seu
par�t davant la poca capacitat local per portar perill sobre la porteria dels gironins.
De fet, la primera meitat és
del pitjor que s’ha vist a Can
Rosés aquesta temporada
per part dels dos equips.
La segona part va semblar que començava millor
que la primera, amb més
profunditat de la UE Rubí i

arribades amb claredat a la
porteria contrària. Però la
sort tampoc va acompanyar
els rubinencs, que van veure
com en una pilota perduda
per un defensa, Uri va aconseguir batre el porter local
fent el 0-1 que resultaria
deﬁni�u.
Les presses van començar
a passar factura als de Rubí,
que veien que no arribaven a
la porteria contrària. El Palamòs, ben replegat, feia inú�ls
els esforços dels rubinencs.
A més, durant l’úl�m quart
d’hora, el Rubí va haver de jugar amb un home menys per
l’expulsió de Tino Mendoza.

UE RUBI-PALAMÓS CF

0-1

UE RUBÍ: Uri, Kiki (Ivan Campos, 82), Aitor Torres, Sebas
(Gurrea, 79), Juli, Tino Mendoza, Enric (Uroz, 60), Edgard,
Sergi Estrada, Montoro i Raventoós.
PALAMOS CF: Quinti, Sergio, Cano, Fajardo, Steven (Raul,73),
Pepu (Musonda, 89), Gamell, Joel, Xavi, Dani Oscar, 79) (Esmaiel, 89) i Genís.
Àrbitre: Mestrich Palau.
Gols: 0-1 Pepu (56 ’).
Targetes: Kiki, Uroz i Tino Mendoza (2G) (V) / Quinti.

En el temps de descompte,
el porter del Palamós va fer
dues aturades seguides davant la desesperació local.
Aquest dissabte, la Unió
Espor�va Rubí s’enfrontarà al

Sant Cugat a domicili a les
18 hores, un derbi vallesà
que serà fonamental, ja que
només tres punts separen
els dos equips a la taula
classiﬁcatòria.

Par�cipants a la pa�nada contra el assetjament escolar. / Cedida

FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’HCR Cent Pa�ns va celebrar
el diumenge una patinada
popular sota el títol ‘Stop
bullying’, un esdeveniment
que s’emmarca en els actes
de celebració del 25è aniversari del club. En total, hi
van participar prop d’una
seixantena de patinadors
que van recórrer els carrers
del centre de Rubí i després
van poder gaudir de diverses
ac�vitats organitzades a la
pista del Cent Pa�ns.

L’Olímpic Can Fatjó perd i baixa de categoria

La meitat de la recaptació
de la patinada popular es
des�narà a l’associació NACE,
que lluita contra l’assetjament escolar. Al ﬁnal de la
jornada, tots els par�cipants
van obtenir un regal-cortesia
dels patrocinadors: Vallès Colors, Gallina Blanca i el Mercat de Rubí, entre altres.
El Cent Pa�ns ja ha anunciat que tornarà a organitzar
una pa�nada similar a aquesta l’any vinent. / CP

JOSÉ VERDE

Després de quatre empats
consecutius va arribar la
temible victòria per l’Olímpic
Can Fatjó, que va sentenciar el conjunt rubinenc al
descens matemà�c a dues
jornades pel ﬁnal.
L’Olímpic va perdre a la
Feixa Llarga per 3-1 contra
l’Unificación Bellvitge. El
conjunt local va aprofitar
l’esquena de la defensa rubinenca per fer el primer gol,
obra d’Isma.
Els locals, que ja havien
començat bé, estaven segurs i tranquils amb la pilota
als peus, però la reacció de

l’Olímpic no es va fer esperar i va aconseguir el gol de
l’empat, gràcies a un xut de
Cris�an Pereira.
Amb l’1-1 al marcador
semblava que s’arribaria al
descans, però just al minut
45 un penal a l’àrea dels de
Can Fajtó va posar el 2-1 a
l’electrònic.
A l’inici de la segona
meitat, els locals van seguir buscant l’esquena de
la defensa. L’Olímpic hauria
pogut fer l’empat gràcies a
un penal, però Bonilla el va
xutar ﬂuix i Carlos va aturar
la pilota.
En canvi, els de L’Hospitalet van aconseguir fer el ter-

HANBOL | PRIMERA CATALANA

U. BELLVITGE - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ

3- 1

U. BELLVITGE UD: Carlos. Sanjo, Gerard (Sergi), Lucas
(Gerard G.), Juandi, Alex, Pi, Pau, Isma (Mario), Carrique
(Roger) i Iván (Eze).
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, C. Gómez (Pau), Pol
(Moi), Iván A., Loncan, Bonilla, C. Silva (Roger), Xavi Fdez.,
Samu, C. Pereira i Maymó.
Àrbitre: Almeda Millán, Ramses (Bé).
Gols: 1-0 Isma (22´) 1-1 C. Pereira (39´) 2-1 Lucas (45´)
(p) 3-1 Mario (83´).
Targetes: Lucas, Pi, Roger; C. Gómez, Iván A., Loncan, Xavi
Fdez., C. Pereira, Samu (2) (83´).

cer gol, en aquest cas obra de
Mario, que va superar Jaume
Bracons, en el minut 83.
A tres minuts pel ﬁnal,
Samu va veure la segona targeta groga i va deixar l’equip

amb un home menys.
El proper par�t de l’Olímpic serà aquest dissabte
a les 18.30 hores contra
l’Atlè�c Júnior a Sant Cugat
del Vallès.

TAEKWONDO | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El Sènior Femení de l’Handbol Sílvia Boix, bronze en
Rubí suma dos punts a la Copa el Campionat de Catlaunya
La taekwondista rubinenca
Sílvia Boix va aconseguir el 12
de maig la medalla de bronze
en el campionat de Catalunya
Sub-21, que es va disputar
al pavelló de la Mar Bella, a
Barcelona.
D’aquesta forma, Boix,

del Club Balmes Rubí, s’assegura la par�cipació en el
Campionat d’Espanya Sub21. La rubinenca entrena
amb l’equip català dos cops
per setmana al CAR i la resta
al club rubinenc. / Balmes
Rubí

Imatge del par�t del Sènior Femení de l’Handbol Rubí. / Cedida

El Sènior Femení de l’Handbol
Rubí va enfrontar-se dues
vegades contra el Pau Casals
de Sabadell, amb una victòria
i una derrota, el que signiﬁca
que suma dos punts més a la
Copa Federació.
En el par�t a Sabadell, les
de Rubí van perdre per 22-19
en un par�t en què van estar
molt fluixes, a més una de
les jugadores rubinenques,

Raquel, es va lesionar i no va
poder seguir jugant.
El par�t de tornada a Rubí,
però, va ser una història molt
diferent. Les rubinenques es
van imposar per 17-12 i van
dominar el duel de principi a
ﬁ, amb una defensa molt robusta i una gran efec�vitat en
atac. El par�t va ser còmode
per les rubinenques, que es
van endur el triomf. / HR

Boix va aconseguir la tercera posició al campionat. / Cedida
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MULTIESPORT | ESCOLES

ATLETISME | CURSA DE MUNTANYA

Uns 800 alumnes de les escoles
par�cipen a les Rubimpíades

Fondistes Rubí par�cipa en la
Cursa de Muntanya de Rubí

Les primeres Rubimpíades
van tenir lloc dimarts al ma�
a les instal·lacions de Can
Rosés. Es tracta d’una jornada
esportiva i de convivència
entre diferents escoles de
la ciutat, que va aplegar un
total de 795 nois i noies de
3r de Primària de 17 centres
educa�us rubinencs.
Les Rubimpíades neixen
de la tasca realitzada el curs
passat pel Grup de Treball
de Docents d’Educació Física, amb la voluntat de ser
un punt de trobada per tot
l’alumnat de tercer. L’ac�vitat
va ser organitzada pel Pla
Educa�u d’Entorn, el Centre
de Recursos Pedagògics, el
professorat d’Educació Física
de les escoles par�cipants i el
Servei d’Esports de l’Ajuntament. L’atleta Carles Cas�llejo
va donar el tret de sor�da a
la jornada, quan va entrar a
la pista d’atletisme de Can
Rosés portant la torxa dels
Jocs Paralímpics del ‘92. I és
que Rubí va formar part de

nya, amb un desnivell posi�u
acumulat de 350 metres.
Per part de Fondistes
Rubí hi van par�cipar Sergio
Fernández, amb un temps
d’1h3’36”, i Nicolàs López,
que va aconseguir el tercer
lloc en la seva categoria amb
un temps d’1h13’56”. / Fondistes Rubí

Infants par�cipants en l’ac�vitat. / Ajuntament - Localpres

l’i�nerari que va recórrer la
ﬂama paralímpica ara fa més
de 25 anys.
Cas�llejo, acompanyat de
l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez,
i del regidor d’Esports, Juan
López, va adreçar unes paraules als joves par�cipants.
La cita es va estructurar
en quatre grups temàtics,
amb quatre ac�vitats a ca-

TIR AMB ARC | CAMPIONAT DE CATALUNYA

dascun d’ells, pels quals van
passar els diferents alumnes.
A la zona de jocs tradicionals,
els nois i noies van poder
jugar a bitlles humanes, al
joc del mocador, a pedrapaper-tisora i a cheia, un
joc africà. A l’espai dedicat a
l’atle�sme, es va prac�car el
llançament de vórtex, els 60
metres llisos, els 60 metres

obstacles i salts de llargada.
Pel que fa a l’àmbit dels jocs
coopera�us, l’alumnat va poder trobar futbol-cranc, el joc
de matar conills coopera�u,
el de les cinc passades i el de
la bandera. I, per úl�m, a la
zona dels jocs alterna�us s’hi
va organitzar el joc de morts
i vius, el ﬂoorball, l’ul�mate i
el paracaigudes. / DdR

TAEKWONDO | CAMPIONAT D’EUROPA

Gerardo García guanya
L’equip de Demo Team de
el Campionat de Catalunya Mac Rubí, campió d’Europa
L’equip de Demo Team de
de �r amb arc a l’aire lliure
MAC Rubí va disputar a l’abril
Gerardo García, del Club d’Arquers de Rubí, va aconseguir
la victòria en la seva categoria, longbow veterà, amb 205
punts en el Campionat de Catalunya a l’Aire Lliure disputat
el 4 de maig. García, de fet, ja
venia d’aconseguir la primera
posició de la lliga en aquesta
modalitat.
També va par�cipar Albert
Torres, que va aconseguir 258
punts i la setena posició en la

El Centre Excursionista de
Rubí va organitzar el diumenge la Cursa de Muntanya, una
activitat que ja fa 19 anys
que es realitza a la ciutat. La
prova es va iniciar a les 9.30
hores amb el tret de sor�da i
el recorregut consis�a a completar 11,5 km per camins
forestals i corriols de munta-

categoria ins�n�u sènior. D’altra banda, el 5 de maig es va
celebrar la cinquena �rada de
la lliga bosc a Siurana. Hi van
par�cipar un total de 19 arquers del club rubinenc, que
van obtenir bons resultats,
especialment Ani Muñoz,
Rubén Ortega, Aleix Lobato,
Rosa María Lucena i César
Flor, que van aconseguir el triomf en les seves respec�ves
categories. / Arquers Rubí

Imatge de l’equip campió del
MAC Rubí. / Cedida

a Portugal el Campionat
Europeu de Taekwondo ATA
(Associació de Taekwondo
Americà), on es va proclamar
campió d’Europa. Un gran
resultat del rubinencs que va
fer un campionat excel·lent.
D’altra banda, Bianca
García va aconseguir sis
medalles i també va ser
campiona d’Europa en la
categoria de 10 i 11 anys. /
J. García

Nicolàs López va quedar en tercera posició en la seva categoria de
la Cursa de Muntanya de Rubí. / Cedida

ESCACS | COMPETICIÓ

Cap de setmana d’èxits per
a l’Agrupació Rubinenca
La Rubinenca va par�cipar
dissabte en la categoria aleví
i cadet del Campionat Escolar
a Vilafranca, en la qual Diego
Alameda va aconseguir classiﬁcar-se per la ﬁnal catalana
de la lliga aleví. Carlos García
i Daniel Rodríguez van completar un bon torneig i van
aconseguir també la classiﬁcació per a la ﬁnal catalana
de la categoria cadet. Amb
aquests resultats, tots tres
conﬁrmen la seva progressió
en aquest esport.
D’altra banda, Josep
M. Fortes i Francisco Javier
Moles van disputar l’Actiu
de Canovelles, el primer

torneig d’escacs actius del
circuit català de tornejos
internacionals d’aquest any.
Fortes es va adjudicar el
triomf en la seva categoria,
mentre que Moles va estar
lluitant per entrar entre els
tres primers. Diumenge, tots
dos van repe�r al Torneig del
Guinardó, a Barcelona, i van
quedar entre els cinc primers
de les seves respectives
categories.
Per úl�m, el 19 de maig
a les 9.30 hores se celebrarà
el VII Open Ciutat de Rubí al
Museu Etnogràﬁc Vallhonrat,
que ha cedit de forma desinteressada l’espai. / AER

