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«S’ha de lluitar sense parar, perquè la llibertat es conquereix cada dia» (Neus Català, supervivent dels camps d’extermini nazis)

Mor Neus
Català,
símbol de la
lluita contra
el nazisme

Lali Puig-Ajuntament

Quatre rubinencs i tres entitats,
premiades per l’AV Zona Mercat
Pàg. 2

Tot a punt per celebrar
una nova Diada de Sant Jordi
plena d’activitats

ACTUALITAT - Pàgina 7

El Castell acull una exposició
sobre el paper del feixisme
italià durant la Guerra Civil

Pàg. 19
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Coneix quines
són les mones
més sol·licitades
pels rubinencs
aquest any

Pàg. 20
Carla Abril

Pàg. 3

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

El teu concessionari
multimarca

a Terrassa

amb les millors ofertes de vehicles
seminous i d’ocasió
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L’AV Zona Mercat lliura
els premis ‘Gent del
barri, gent de Rubí’
REDACCIÓ

Els guardonats, acompanyats per l’alcaldessa i els regidors de Cultura i Esports / J.A. Montoya

L’Associació de Veïns Zona
Mercat va lliurar dissabte
a la tarda els premis ‘Gent
del barri, gent de Rubí’, uns
guardons amb els quals es
vol reconèixer la tasca de
personalitats rubinenques i
en�tats en diferents àmbits
com el cultural, el social o
l’espor�u. L’Hotel Sant Pere
II va ser l’escenari de la gala
de lliurament dels premis, un
acte molt especial, ja que es
commemoraven els 10 anys
d’aquesta inicia�va i s’arribaven als 100 reconeixements.
Així, va recollir un guardó per la seva trajectòria
en el món de la fotografia
Josep M. Roset, fotògraf que
ha estat Creu de Sant Jordi
2018, així com el periodista
Moisés Rodríguez, per la
seva tasca informativa i la
seva independència i passió
pel periodisme. Rodríguez,
qui havia estat regidor de
Cultura, treballa al Canal 24
Horas de TVE.
El guitarrista Juan Gallardo, col·laborador de la
Peña Calixto Sánchez, va ser
premiat per la seva aportació

cultural. En l’àmbit espor�u,
la jugadora del Club Voleibol
Rubí Marta Cano va recollir el
guardó per la seva trajectòria
espor�va.
També es van dis�ngir en�tats locals pel seu treball a
la ciutat. RubiTEA, una en�tat
que treballa amb famílies que
tenen infants amb trastorn
de l’espectre au�sta, va ser
guardonada i va recollir el
premi la seva presidenta,
Esther Mar�nez; mentre que
també va rebre un premi el
club Gimnàs�ca Ar�s�ca de
Rubí (GAER) per la seva feina
de foment de l’esport base.
Finalment, l’AV Zona Mercat va distingir l’Ateneu de
Rubí, com a equipament
cultural i social de la ciutat,
i el premi va ser recollit per
dos responsables tècnics de
l’equipament.
Durant la gala va tenir lloc
un recital de poesia a càrrec
de Reme Gómez i Maria Roman, de Mujeres Crea�vas, i
les actuacions del guitarrista
Juan Gallardo i la parella de
ball Alba&Álex. L’Associació
Jazz Rubí va posar el punt
ﬁnal a una vetllada que va
cloure amb un aperi�u.

El guitarrista ﬂamenc Juan Gallardo va ser un dels guardonats i va
oferir una mostra del seu art. / Carla Abril

El fotògraf Josep M. Roset, amb el periodista Moisés Rodríguez,
premiats en aquesta edició. / J.A. Montoya
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Personatges de Fortnite, l’heroïna Ladybug,
unicorns i els superherois de sempre, les
mones més demanades pels rubinencs
tema que no coneixem”.
Per la seva banda, Rufé
explica que, quan els demanen alguna temàtica que no
tenen al catàleg, utilitzen
el recurs d’impressió de fotograﬁa sobre un paper comestible i amb cobertura de
xocolata poden personalitzar
la mona al gust.

LARA LÓPEZ

En plena Setmana Santa,
molts són els padrins que ja
han encarregat la tradicional
mona de Pasqua pel seu
ﬁllol o ﬁllola. La majoria de
mones que podem trobar als
aparadors de les pastisseries
rubinenques estan inspirades
en sèries de televisió infantils, pel·lícules d’animació o
Preus per a totes
de superherois o vinculades
les butxaques
als equips de futbol de la lliga
Pel que fa als preus, les pasespanyola.
tisseries s’intenten adaptar
A les pastisseries locals
a les necessitats dels clients,
coincideixen en el fet que
tant si volen invertir-hi una
cada any s’amplia la diverquantitat important com si
sitat de temàtiques per a
opten per una mona senziles mones de xocolata. Com
lla. Les mones de xocolata
a novetat, enguany s’han Les mones de xocolata ocupen els aparadors de les pastisseries més econòmiques se situen
popularitzat les mones amb rubinenques durant aquests dies. / Carla Abril
en 20 euros i les més cares
figures d’unicorns, acompoden arribar als 125 euros.
panyades d’un arc de Sant moda”. D’altra banda, la pro- de sèries infantils, provocat Les famílies rubinenques
Martí de xocolata, així com pietària de la Pastisseria Sant per l’augment dels canals acostumen a gastar de mitles pistoles i els personatges Jordi, Maria Auxili Rufé, aﬁr- de televisió digitals i la TDT. jana entre 40 i 50 euros per
fantàstics del popular video- ma que enguany també estan Jorba explica que “intentem la mona. Segons expliquen
joc Fortnite.
en alça sèries de TV3 com els estar a l’aguait de totes les els pastissers locals, el preu
No falten tampoc els in- ninos de llana del Mic o els noves sèries i el que està de no es determina pel volum
combustibles superherois de dinosaures de Dinotrux.
moda per seleccionar les te- de la mona, sinó pel grau de
la factoria Marvel: Els VenjaL’elecció de les mones de màtiques de les mones, però diﬁcultat, els passos necesdors, Iron Man, Batman, el xocolata es veu condicionada no podem abastar-ho tot, saris i els temps dedicat en
Capità Amèrica, Thor o Spi- des de fa uns anys per l’èxit sempre ens demanen algun l’elaboració.
derman. Ferran Jorba, de La
Lyonesa, explica que entre les
mones més sol·licitades també es troben les inspirades en
la sèrie de dibuixos de l’heroUn dels trets característics de les mones és ﬁcis, personatges i decoració, la preparació
ïna parisenca Les aventures
el seu minuciós i llarg procés d’elaboració. de les màquines, seguit de la creació de les
de Ladybug, així com d’altres
Maria Auxili Rufé, propietària de la pastis- bases de cada mona. Després es construeisèries infantils com Peppa
seria Sant Jordi, explica que les ﬁgures de xen les ﬁgures dels personatges, s’enganxen
Pig, La Patrulla Canina o La
xocolata són “100% artesanes”. En aquest les peces per fer el muntatge i es decora amb
vampirina. A més, les princeestabliment, un equip de tres persones es petits detalls. “El procés d’elaboració de les
ses Disney clàssiques com la
dedica a l’elaboració d’aquests productes, mones requereix molt temps de treball”.
Ventafocs, la Bella Dorment
Altres mones tradicionals són les de
començant per la preparació d’un catàleg
o Blancaneus mantenen el
de mones a ﬁnals de gener.
pastís, amb dues versions: les de fruita i
seu espai.
A la pastisseria Lyonesa, les ﬁgures de xo- mantega farcides amb melmelada per dins;
Entre els clàssics de Pascolata es comencen a treballar un mes i mig i la clàssica mona de nata, trufa i xocolata
qua, continuen triomfant les
abans del Dia de Pasqua. A partir d’aquell negra, comprada per a celebracions en
mones temàtiques d’equips
dia, Ferran Jorba, el pastisser, es dedica família. Habitualment aquestes van corode futbol com el Barça o
exclusivament a l’elaboració de les mones: nades per un ou de xocolata amb plomes
l’Espanyol, ja que, com diu
començant
per la cerca dels motlles d’edi- de colors. / L.L.
NOUS-FALDO.pdf
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Jorba “el futbol mai passa de

L’art d’elaborar les mones
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OBRIM LES PORTES:
NO ENS DEIXIS PLANTATS!
Vine a la Jornada de Portes Obertes
el proper dissabte 27 d’abril de 2019, de 10 a 15 h.
Participa en les diferents activitats que hem preparat.
Us esperem!
TREBALLEM JUNTS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL.

C/ Càceres, s/n. 08191 Rubí | Telèfon: 93 588 75 75. www.fontdelferro.org
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El cap de la Policia Local i l’excap de
Protecció Civil de Rubí, reconeguts
pels Mossos d’Esquadra
Els Mossos d’Esquadra de
l’Àrea Bàsica Policial de
Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal van celebrar dijous passat el Dia de les
Esquadres. Durant l’acte,
es van lliurar felicitacions
a diversos agents policials,
en�tats i ciutadans. Entre
els reconeguts, hi havia dos
rubinencs: l’actual cap de la
Policia Local, Oriol Sánchez,
i l’excap de Protecció Civil
de Rubí, Josep Bogunyà.
Els guardons reconeixen
la trajectòria professional
dels rubinencs i la seva collaboració amb el cos dels
Mossos d’Esquadra que,

en el cas de Sánchez, es fa
extensiu a la Policia Local de
la ciutat.
L’acte, que va tenir lloc
al Teatre-Auditori de Sant
Cugat, també va servir per
commemorar el tricentenari
dels Mossos d’Esquadra,
recordant la fundació el
1719 de les primeres Esquadres de Paisans Armats
a Catalunya. A més dels dos
guardonats, en representació de Rubí, també hi van
assis�r David Ruiz, cap de
la comissaria dels Mossos
a Rubí, i Miquel Pedrosa,
inspector de la Policia Local,
entre altres.

Modiﬁcacions horàries en serveis i
equipaments per Setmana Santa
L’Ajuntament de Rubí modifica l’horari d’atenció a
la ciutadania de diversos
serveis i equipaments coincidint amb les vacances
de Setmana Santa, quan
l’aﬂuència d’usuaris i usuàries disminueix considerablement.
Els dies 19, 20, 21 i 22
d’abril tots els serveis municipals estaran tancats. La
resta de la setmana, alguns
serveis també romandran
tancats o faran horaris intensius.
L’Oﬁcina d’Atenció a la
Ciutadania del Centre ha
obert de 8 a 14.30 hores
des de dilluns i ﬁns avui. En
canvi, la de Les Torres ha
tancat.
L’ediﬁci consistorial també ha estat operatiu fins
aquest dijous, tot i que ha
reduit el seu horari d’atenció al públic i ha tancat a
les 18 hores. La Biblioteca
estarà fora de servei fins
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dilluns, mentre que l’Espai
Jove Torre Bassas i l’Ateneu
estan tancats durant tota la
Setmana Santa.
El Mercat obre aquest
dijous de 7 a 20 hores i
dissabte de 7 a 14.30 hores, mentre que divendres i
dilluns estarà tancat.
Pel que fa al Cemen�ri,
a par�r de demà divendres i
ﬁns dilluns només obrirà de
9 a 14 hores. La Finestreta
Única Empresarial de Rubí
(FUER) farà horari intensiu,
de 8.30 a 14 hores, mentre
que l’Oficina de Serveis
a l’Empresa (OSE) obrirà
només al matí, de 8 a 15
hores.
L’horari d’atenció al públic de l’àrea de Serveis
Socials serà de 9 a 14 hores.
Durant aquesta setmana
no es prestarà el Servei
d’Atenció per la Mobilitat
Internacional (SAMI) ni el
Servei de Primera Acollida
per a Nouvinguts. / DdR

L’ACA des�na prop de 300.000 euros
per actuacions a la Riera i a set torrents
REDACCIÓ

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està adequant
diversos cursos ﬂuvials de la
ciutat que es van veure afectats per l’intens episodi de
llevantada del passat mes de
novembre. Les actuacions,
pressupostades en prop de
300.000 euros, s’estan duent a terme concretament a
la Riera de Rubí i als torrents
de Can Xercavins, Ca n’Estapé, Can Solà, Alous, Sant
Muç, Oriol i Fondo.
Cinc dels treballs, que es
realitzen majoritàriament
amb la col·laboració amb
l’empresa pública Forestal
Catalana, ja estan ﬁnalitzats.
Es tracta de les actuacions a
la Riera, on s’havia descalçat
el col·lector en alta situat
abans de la depuradora de
Rubí; al torrent de Xercavins,
on s’han re�rat sediments
i vegetació; als torrents de
Can Solà i Fondo, on s’han
retirat arbres caiguts; i al
torrent de Ca n’Estapé, on
s’havia desplaçat un mur

Actuacions al Torrent de Sant Muç. / ACA

a l’alçada del polígon Can
Galí.
Pel que fa als treballs en
curs, s’estan duent a terme

al torrent de Xercavins, on
s’està procedint a retirar
arbres caiguts, a re�rar acumulacions de vegetació i a la

recomposició de la protecció de la llera amb pedra a
sota de la masia. També al
torrent dels Alous s’estan
realitzant actuacions de re�rada d’arbres i de reposició
d’una passera i arranjament
del marge dret. Finalment,
en el torrent de Sant Muç
i de l’Oriol s’estan re�rant
arbres caiguts i reparant una
esllavissada.
En poc temps, també
s’iniciarà un darrer treball
al torrent Fondo per retirar arbres caiguts i dur a
terme una pe�ta mota de
protecció.
El director de l’ACA, el
rubinenc Lluís Ridao, acompanyat pel conseller delegat
de Forestal Catalana, Gabriel
Esquius, i representants
de l’Ajuntament han visitat
diverses zones on s’estan
duent a terme els treballs
per veure sobre el terreny
la seva evolució i comprovar que garanteixin la lliure
circulació de l’aigua i minimitzin el possible risc de
desbordaments.

Comencen a senyalitzar i�neraris naturals del municipi
L’Ajuntament de Rubí, amb la
col·laboració del Centre Excursionista de Rubí i l’en�tat
Rubí d’Arrel, està executant
un projecte de senyalització
d’i�neraris naturals. En total,
està previst senyalitzar una
dotzena d’itineraris diferents, que suposen 130 km
de camí.
El consistori ja ha començat a col·locar part de la
senyalització, tot i que encara no està ﬁnalitzada i, per
tant, encara no és possible
seguir els itineraris, ja que

falta encara ubicar algunes
indicacions. El projecte té un
pressupost de 60.000 euros i
és una demanda històrica de
diverses en�tats de la ciutat.
Els itineraris instal·lats
indicaran el camí cap a zones
naturals de la ciutat com Sant
Genís, Can Ximelis, Can Pi de
la Serra, Can Serrafossà, Can
Balasc, Sant Muç, el camí
de Can Pòlit, Can Roig, Les
Martines, Can Xercavins,
Can Ramoneda, la serra de
Penjallops o l’estany dels
Alous. / DdR

Un dels nous cartells de senyalització. / Carla Abril
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C’s exigeix a la Generalitat
JxRubí proposa incen�us per
l’hospital i urgències pediàtriques millorar la façana comercial
REDACCIÓ

El candidat de Ciudadanos
(C’s) a l’alcaldia de Rubí,
Roberto Mar�n, ha anunciat
les principals propostes de
la seva formació en l’àmbit
de Sanitat. Entre aquestes,
segons Mtar�n, hi ha la de
reclamar al govern català
que iniciï la construcció de
l’hospital de referència de

Rubí, “l’hospital Vicente
Ferrer, un projecte del 2010
que les retallades sanitàries
van paralitzar el 2012”.
A més, l’alcaldable de
C’s ha assenyalat que des de
la seva formació exigiran a
la Generalitat que “posi en
marxa el primer servei d’urgències pediàtriques municipal, que donarà un servei
amb total garan�a als més

Roberto Mar�n, alcaldable de C’s a Rubí. / Cedida

de 3.000 menors que queden
desatesos en horari de 20 a
8 hores a la població”.
Martín apunta que la
intenció del seu partit és
que es “torni a oferir als
ciutadans de Rubí, tant el
personal com els horaris
d’urgències en les diferents
especialitats, com ara traumatologia, pediatria, etc”.
Una altra de les mesures sanitàries que defensa
la formació taronja és “la
creació d’una línia regular i
directa d’autobús a l’Hospital
de Terrassa”. Per a Mar�n,
a Rubí “hi ha un important
envelliment de la població”,
raó per la qual és imprescindible millorar la comunicació
amb el centre hospitalari de
la ciutat veïna i “evitar així
a molts veïns la despesa, a
vegades inassumible, d’importants quan�tats de diners
en els seus desplaçaments
setmanals per a rebre tractaments de diàlisi, quimioteràpia o similars”.
Per a C’s, els dèﬁcits de
la sanitat pública a Rubí són
fruit “d’una dècada de governs independen�stes”.

REDACCIÓ

Junts per Rubí (JxRubí) ha fet
un seguit de propostes relacionades amb la millora del
comerç local i ha presentat la
número 3 de la seva llista, la
rubinenca Sònia Jorba, gerent
durant més d’una dècada de
la pas�sseria La Lyonesa.
Per Jorba, un dels aspectes que cal treballar des de
l’administració és la diversiﬁcació del comerç: “Hem de
promocionar ac�vitats que
no s’han desenvolupat i són
interessants, volem que hi
hagi de tot una mica i per això
s’ha de treballar de forma
coordinada, inver�r i posar
mitjans”.
En un apartat més concret, el candidat, Jaume Buscallà, considera que el comerç a Rubí té “un problema
d’estè�ca que cal millorar”.
Per això proposa impulsar
un Pla de dinamització de
la millora de la façana comercial, una iniciativa que
beneﬁciaria tots els comerços de la ciutat, siguin o
no del centre, que vulguin
millorar l’estè�ca, la façana

Sònia Jorba, número 3 de la candidatura, amb l’alcaldable. / C. Abril

o la retolació. “Si ho fan amb
tècnics i professionals de la
ciutat, es beneficiarien de
bonificacions”, assenyala.
Abans d’obrir el comerç, es
beneﬁciarien de subvencions
en la llicència d’ac�vitats, en
canvi, si el negoci ja està en
marxa, l’ajut seria en una rebaixa de l’impost de recollida
de la brossa. En tots dos casos, els comerciants estarien
exempts de pagar les taxes
d’obra per les millores.
Una altra proposta de
Junts per Rubí és promocionar l’associació de comer-

ciants, que Buscallà vol que
sigui “més forta”. En relació al
tema de l’aparcament, JxRubí
creu que calen més aparcaments rotatoris al centre.
Hotel d’en�tats
D’altra banda, la formació vol
ubicar un hotel d’en�tats a
l’ediﬁci municipal del carrer
Margarida Xirgu per totes
aquelles entitats que ara
mateix no disposen de seu:
“És una demanda que ja ve
de lluny i que no s’ha arribat
a satisfer mai”, ha apuntat
l’alcaldable.

La ﬁdeuada d’Esquerra Republicana
aplega més de 200 persones a Ca n’Oriol
REDACCIÓ

La plaça de Ca n’Oriol va acollir dissabte passat una ﬁdeuada republicana, organitzada per segon any consecu�u
per Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) a Rubí i que
enguany va aplegar més de
200 persones.
El dinar, en un ambient
distès, va comptar amb l’assistència de cares conegudes

i reconegudes de Rubí, com
l’actor rubinenc Enric Majó,
i representants d’en�tats i
associacions de veïns.
Durant els parlaments,
Xavier Corbera, alcaldable
d’ERC, va assenyalar que
per a la seva formació “no
hi ha cap barri per sobre
d’un altre”, i que així ho han
demostrat durant la seva
trajectòria, fent actes a diferents barris de la ciutat.

El candidat republicà
també va insis�r en la importància de les eleccions
municipals, “a les quals ERC
es presenta amb l’objec�u
de guanyar i obtenir l’alcaldia a la ciutat”. Corbera va
fer èmfasi en l’è�ca polí�ca i
“la necessitat de fer el canvi
a la ciutat després de tants
anys de governs socialistes” i especialment, després
d’aquest mandat, que va

qualiﬁcar de “vergonya per
a Rubí”.
Pel candidat, “cal apostar per un projecte de ciutat a mitjà i llarg termini
que comenci a resoldre les
urgències dels rubinencs,
i només ERC pot batre el
tàndem PSC i C’s”. Per això,
va demanar “el vot ú�l” per
poder fer front a un possible
pacte entre aquestes dues
forces.

Xavier Corbera va oferir un discurs durant l’acte. / J.A. Montoya
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La mort de Neus Català reac�va les
pe�cions per dedicar-li una plaça a Rubí
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Par�ts i en�tats commemoren el 88è
aniversari de la Segona República

Mor l’úl�ma supervivent catalana dels camps nazis als 103 anys
REDACCIÓ

L’úl�ma supervivent catalana
dels camps d’horror nazis ha
mort. Neus Català, nascuda
als Guiamets, al Priorat, i rubinenca d’adopció, va morir
dissabte al seu poble natal
als 103 anys d’edat després
de tota una vida dedicada a
la lluita polí�ca i a difondre la
memòria de l’horror nazi.
L’Ajuntament de Rubí,
ciutat on va viure prop d’una
vintena d’anys, va decretar
tres dies de dol i veïns, amics
i coneguts han estat deixant
ﬂors i homenatjant Neus Català des del dissabte 13 d’abril,
dia que es va conèixer la seva
mort, al portal on va viure al
barri de Les Torres. Durant
dissabte i diumenge, múl�ples
personalitats rubinenques
van transmetre el seu condol

Neus Català, en una xerrada a
l’ins�tut La Serreta. / Arxiu

a través de les xarxes socials,
entre les quals l’alcaldessa
de Rubí, Ana M. Martínez,
i representants de totes les
formacions polítiques, especialment d’Iniciativa per
Catalunya Verds (ICV), on
Neus Català tenia amics i
companys. També van mostrar
el seu condol a través de les
xarxes el president del govern
espanyol, Pedro Sánchez, el
president de la Generalitat,
Quim Torra, i diversos líders
polítics com Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Pablo
Iglesias o Ada Colau.
Coincidint amb el seu
traspàs, s’ha posat en marxa
a través de Change.org una
pe�ció ciutadana que demana a l’Ajuntament batejar la
plaça Nova de Les Torres amb
el nom de plaça Neus Català.
Al tancament d’aquesta edició, la proposta ja comptava
amb més de 800 signatures.
Fa anys que diverses en�tats
i grups polítics reclamen a
l’administració que dediqui
una plaça o carrer a la ﬁgura
de la rubinenca.
Una vida dedicada a la memòria
Quan va esclatar la Guerra
Civil, Neus Català, que tenia
21 anys, va organitzar al seu
poble les Joventuts Socialis-

Amics i veïns han homenatjat Neus Català al portal on va viure prop
de 20 anys. / Mariona López

tes Uniﬁcades i es va aﬁliar
al Partit Socialista Unificat
de Catalunya (1939). El 1939
va travessar la frontera amb
180 infants refugiats d’una
colònia infan�l de Premià on
treballava com a infermera.
Quan va arribar a França, es
va incorporar a les ac�vitats
de la Resistència i el 1943,
després de ser delatada, va
ser capturada pels nazis. Un
any més tard va ser deportada
al camp de concentració de
Ravensbrück, a Alemanya.
Després, va ser traslladada a
un altre camp de concentració
a l’an�ga Txecoslovàquia. En
total, Català va passar 15 mesos als camps nazis, ﬁns que
va ser alliberada el 1945 per
forces militars soviè�ques.
Quan va tornar a França va
reprendre la lluita clandes�na
contra el franquisme i es va

dedicar a divulgar el que havia
passat als camps nazis. Quan
va tornar a Catalunya es va
instal·lar a Rubí, on va viure
prop de 20 anys. Els últims
anys de la seva vida els va
passar als Guiamets.
Medalla d’Or de la Generalitat
Neus Català era presidenta de
l’Amical Ravensbrück i sòcia
d’honor de la Fundació Pere
Ardiaca, a més de militant
del Par�t dels Comunistes de
Catalunya i d’Esquerra Unida
i Alterna�va. La Generalitat li
va atorgar la Creu de Sant Jordi
(2005) i la Medalla d’Or de
la Generalitat (2015) i l’Ajuntament de Barcelona la va
dis�ngir amb la Medalla d’Or
al Mèrit Cívic (2014). També
va ser escollida catalana de
l’any el 2006 i quan va recollir

Dilluns a la tarda unes quaranta persones van recordar la Segona
República. / Mariona López

Una quarantena de persones van commemorar a
Rubí el 88è aniversari de
la Segona República en un
acte que va estar marcat
pel record a Neus Català,
supervivent dels camps nazis que va morir dissabte als
103 anys. Diversos par�ts i
en�tats de la ciutat van par�cipar en l’homenatge, que
va tenir lloc dilluns a la tarda
a la plaça de la República.
En Comú Podem, el
Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
el guardó va dir: “La nostra
dignitat va estar sempre per
sobre de les pallisses que ens
donaven cada dia. Mai ens
vam sotmetre”.

VR planteja impulsar “un projecte ambiciós” en polí�ques d’habitatge
Veïns per Rubí (VR) planteja
reforçar la plan�lla de l’empresa municipal Proursa i
incrementar el pressupost de
la mateixa per poder impulsar
“un projecte ambiciós” en
polí�ques d’habitatge públic.
Així ho ha apuntat el candidat
de VR, Antoni García, qui ha
lamentat que “en els 16 anys
de governs del PSC només

s’hagin construït 22 habitatges de protecció oﬁcial, poc
més d’un habitatge l’any”.
Segons VR, més recursos
humans i econòmics a Proursa permetrien atendre la forta
demanda de serveis vinculats
a situacions d’emergència
habitacional, provinents de
Serveis Socials, i per reforçar
el servei de mediació amb

entitats financeres o grans
propietaris per evitar els
desnonaments de famílies
que es troben en situació o
risc d’exclusió social.
També facilitarien, segons
Veïns per Rubí, la promoció
de nous habitatges de protecció oﬁcial de lloguer per diferents sectors de la població,
especialment pels més joves

i la gent gran, planiﬁcant una
nova promoció d’habitatges
per mandat, com a mínim.
Finalment, el par�t també considera que es podria
donar ampli suport a la nova
redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanís�ca Municipal
(POUM), reforçant els recursos del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.

D’altra banda, VR també
recorda que les competències
per modiﬁcar la legislació per
diﬁcultar l’especulació urbanís�ca i facilitar el dret a l’habitatge són de l’administració
central i de la Generalitat i,
per tant, reclamen a aquestes
administracions “polí�ques
ac�ves i efec�ves en defensa
al dret a l’habitatge”. / DdR

i Jovent Republicà, el Par�t
Demòcrata Europeu Català
(PDeCAT), Rubí Republicana
i Òmnium van fer la tradicional ofrena ﬂoral i van elogiar
els valors de la Segona República, que va estar vigent
des del 1931 al 1939. Alguns
par�ts, com ERC o Òmnium,
van retreure en els seus
discursos que el PSC no
faci polí�ques a favor de la
república, mentre que altres
van reivindicar la necessitat
de fer un referèndum per
decidir entre monarquia i
república. / M.C.
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Els comuns diuen que “el PSOE farà
el que li digui l’IBEX, pactar amb C’s”

El diputat Joan Mena, durant l’acte de campanya d’En Comú Podem a Rubí. / Mariona López

En Comú Podem va organitzar
dilluns a Rubí un acte de campanya de cara a les eleccions
generals del 28 d’abril. La plaça Catalunya va ser l’escenari
triat pels comuns i els diputats
al Congrés Aina Vidal, Alicia
Ramos i Joan Mena van ser
els encarregats de fer els discursos, i tot i que inicialment
estava prevista la presència
de Gerardo Pisarello, �nent
d’alcalde a l’Ajuntament de
Barcelona i número 3 de la
llista dels comuns, ﬁnalment

no va poder assis�r.
Mena, militant d’Esquerra
Unida i Alterna�va, va carregar
en el seu discurs contra el
PSOE, a qui va acusar de tenir
“massa lligams amb el poder” i
de no treballar pels interessos
de la classe treballadors.
L’actual diputat va cri�car
que els socialistes, tot i tenir la
majoria al Congrés, “no hagin
volgut regular el preu dels lloguers, desbloquejar el vaixell
d’Open Arms, tramitar la llei
de l’eutanàsia o rebaixar el
rebut de la llum”. De fet, Mena
considera que “el PSOE farà el
que li digui l’IBEX, pactar amb
C’s per tenir contentes les
grans empreses”. Per la seva
banda, Aina Vidal, número
2 de la llista a les generals,
va defensar la candidatura
dels comuns, que considera
que és la referència de les

reivindicacions en habitatge,
pensions i educació. Vidal va
remarcar els projectes de la
candidatura, que es presenta
sota el paraigua d’Unidas Podemos a la resta de l’estat. Les
pensions públiques, els drets
dels treballadors, els drets
civils, la creació d’ocupació,
l’ecologisme i el feminisme
són els grans eixos d’En Comú
Podem.
La diputada va lamentar
que cada vegada els pensionistes “siguin més pobres,
perquè així ho han volgut el
PSOE i el PP” i ha carregat contra Sánchez per no aprovar el
decret de revalorització de les
pensions: “Algú es creu que el
PSOE �rarà endavant les reformes que necessita Catalunya i
Espanya? En Comú Podem és
l’única garan�a per avançar i
�rada endavant”. / M.C.
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EL RUBÍ D’ABANS

El torrent de l’Alba

Jordi Vilalta
GCMR-CER

Actualment cobert en bona
part del seu trajecte, el torrent
de l’Alba creuava Rubí en sentit nord-est a sud-oest. Naixia
a la font del Ferro, a Ca n’Oriol
i en el seu trajecte inicial es
confon amb el torrent de Can
Tiraïres, també anomenat en
aquest tram com a torrent
de Ca n’Oriol, encara que
després, aquest i el de l’Alba
seguirien cursos diferents.
Així doncs, discorria pels
actuals carrers de Mallorca,
per darrere del de Calderón
de la Barca (al seu costat
oest estava la fàbrica de ‘Les
Vetes’) i passava per on ara
es troba la plaça de Bonaventura Josa i el carrer que
precisament pren el nom del
torrent. Posteriorment anava
a parar al carrer de cal Gerrer i
discorria pel de Monturiol fins
a la zona de Can Vallhonrat,
on desguassa a la Riera. A la
zona on es troben els carrers
de Magallanes i el del torrent
de l’Alba existia un pont que
el travessava anomenat de ‘Cal
Sirereta’, demolit els anys 60,
quan es va cobrir gran part
d’aquest curs d’aigua.
Sembla que el seu nom
ve de l’arbre anomenat àlber i
que, popularment, a causa de
l’erra final muda, esdevingué

‘Alba’. Delimitava el pla de
Can Cabanyes per la part est i
és que de fet separava el sector
central de Rubí de la seva part
oriental. Segons ens explica
Josep Sapés al seu llibre ‘El
Rubí d’ara’, fa cinquanta, seixanta anys... estava envoltat
d’un entorn idíl·lic: entre
l’actual carrer de Cal Gerrer,
per on passava, i les Escoles
Ribas, s’estenia un conjunt de
formosos pollancres, amb caderneres, gafarrons i rossinyols
que delitaven els passants amb
els seus cants. També hem
de dir, pel que fa a aquella
època de principis de segle,
que els gitanos tenien costum
d’estacionar-se al seu costat,
al final de l’actual carrer de
Sant Miquel, molt a prop de
l’esmentat pont de Cal Sirereta
o de Can Bertran.
Va arribar la fatídica rierada de Rubí i les pluges van fer
que el torrent arrasés els horts
dels seus marges i causés danys
a indústries situades al seu
costat com Les Betes, la Josa
i Can Sedó. Prop d’ell, amb
posterioritat a la tragèdia, es
van edificar les casetes de fusta
destinades als damnificats.
Als anys 60 del passat
segle, l’Ajuntament de Rubí,
en aquella època comandat
per Manuel Murillo, va decidir
cobrir el torrent, que tenia una
fondària entre 8 i 10 m per

Torrent de l’Alba, foto del llibre de Manuel Murillo. / GCMR-CER

sota el nivell dels carrers. En
aquella època, segons ens explica aquest alcalde, era ple de
llangardaixos, serps, gripaus,
granotes, rates... animals que
vagaven pels carrers i clavegueres de la vila. Per tal de
cobrir-lo, es va fer un túnel de
formigó en quatre trams, que
estan descrits minuciosament
al llibre ‘40 años de Rubí’, de

Murillo.
Malgrat això, la qualitat de
les aigües del torrent de l’Alba
no va millorar al llarg dels
anys. Ramon Rusiñol, als anys
80, ja feia notar que a la Torre
de la Llebre, per on passava,
hi havia horts, però que no
es podien regar, ja que l’aigua
que portava aquest aqüífer era
pràcticament de claveguera.
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L

a mort de Neus Català, darrera supervivent catalana dels camps d’extermini
nazis, deixa un buit enorme en la
memòria. Nascuda als Guiamets i rubinenca
d’adopció, la Neus hauria pogut morir a Ravensbrück, un dels camps de concentració i
extermini nazi on es calcula que van matar fins
a 90.000 dones. Morien enverinades, executades
i gasejades. La majoria eren deportades per la
seva activitat política, algunes per ser jueves, i
altres per tenir conductes que els nazis consideraven immorals. Però la Neus no va morir
en aquell paratge d’Alemanya que Himmler
va decidir convertir en un infern a la terra.
Tampoc va morir al subcamp de Holleischein,
on va ser traslladada poc després i on va fer
treballs forçats fins que les tropes soviètiques
van alliberar-la.

EDITORIAL

La memòria de la Neus

Ho va fer el 13 d’abril del 2019, només un
dia abans que es commemorés el 88è aniversari
de la Segona República. Una República que ella
va defensar amb conviccions comunistes fins al
final en una lluita que la va obligar a exiliar-se
a França, acompanyant el pas cap a la frontera
a uns 180 infants cap a terres franceses. Neus
Català no va morir en aquell periple pels camps
de l’horror i va dedicar tota la seva vida a explicar i relatar amb tota mena de detalls el seu pas

pels camps ideats per Hitler.
I ho va fer sempre des de la perspectiva
de gènere, reivindicant el paper de les dones
als camps d’extermini i denunciant la invisibilització que es va produir de les dones
supervivents.
Gràcies al seu testimoni, primer a França i
després a l’estat espanyol amb la caiguda de la
dictadura, s’ha pogut recuperar una part fonamental de la història, d’allò que va passar dins

Cartes de la Ciutadania

Apareció tras seis años, mi gato Fum
En el año 2013, mi gato Fum, con seis meses
de edad, se escapó de casa. Cuando coloqué
carteles en el barrio, me llamó quien dijo llamarse Esther, con el número de móvil oculto,
diciéndome que “ahora el gato se llama Garfy,
lo he entregado a una familia con niños y no
voy a devolvérselo”. Ante mi insistencia que el
gato llevaba chip y que podía demostrar que
era de mi propiedad, me colgó el teléfono.
Todos mis intentos para poder encontrarlo fueron en vano: carta con foto en Diari de
Rubí, denuncia en los Mossos, etc.. Hace unos
días recibí una llamada de una veterinaria de
la comunidad de Madrid, allí en su consulta se
encontraba mi gato Fum, cual fue mi sorpresa,
después de tantos años y desde tan lejos…
Resulta que la familia que supuestamente
se lo quedó y que tanto lo quería, ya se había
cansado del pobre gato y, por lo que sé, ahora
está en Collado Villalba (Madrid). Allí pusieron un anuncio en Milanuncios con referencia
r294615725 regalando el gato. La persona que
se lo quedó encontró algo extraño, ya que le
decían que el gato tenía un año y ella lo veía
muy grande; habían perdido la cartilla de

vacunaciones y el gato se llamaba Garfi. Por
todo ello, la nueva dueña pensó que quizás
el animal tenía un pasado un tanto extraño y
optó per llevarlo a un veterinario. Allí, en el
chip, descubrieron que el gato constaba como
perdido o robado y que estaba a mi nombre.
He podido volver a tener noticias de
Fum, nunca di de baja su chip y ahora he
podido decidir si recuperar a Fum o cederlo
voluntariamente a esta nueva familia, que es
responsable y que lo cuidará durante toda
su vida.
Esther, ya lo ves, robando a este gatito eres
responsable de que haya pasado de mano en
mano y no haya podido vivir siempre con su
hermana Pam. Esto no se hace, no es de ser
buena persona.
Mercè Freixa
Un fenomen ‘paranormal’
El passat diumenge 7 d’abril va passar quelcom insòlit a Rubí. A la mateixa hora i al
mateix dia es van programar simultàniament
tres activitats infantils de diversa índole. Si no
es tenia el do de la ubiqüitat, era impossible
assistir-hi a totes. D’una banda, al Museu

El Tuit de la setmana
Nicolás Mernies @NicoMernies
Cuanta ironía que en
el Día Mundial del
Arte, #NotreDame,
uno de sus símbolos
por excelencia de
Europa y del mundo,
se vea de esta manera. Muy triste

15 d’abril

del Castell hi havia un espectacle de màgia;
al Celler un concert de música i al teatre de
La Sala una obra de teatre. Costava triar on
anar. Tot un miratge de diumenge primaveral.
Parlo de ‘miratge’ perquè hi ha força caps de
setmana on la quitxalla rubinenca té poques
o nul·les activitats a fer. A més cal afegir-hi
que les places de l’Ateneu són limitades i si
no estàs amatent, no pots inscriure mai al teu
fill o filla perquè s’exhaureixen ràpidament i
sempre et quedes en llista d’espera.
És clar que si la mandra o la desgana no
et venç pots desplaçar-te a altres poblacions
limítrofes per poder fer-hi alguna activitat
cultural i lúdica, perquè Rubí sembla sovint
una terra erma pel que fa a propostes culturals per a infants. Potser seria massa demanar a l’autoritat competent tan ocupada en
l’espectacle electoral que en un futur no gaire
llunyà hi hagués una mínima coordinació
entre les diferents activitats infantils programades a la ciutat per evitar coincidències i
també crear una guia, com existeix en altres
localitats, on es publiqués tota l’oferta cultural
infantil existent.
Pau Salvador i Peris

dels filferros que tancaven els camps de la mort
on van morir milions de persones.
La seva memòria i el seu llegat antifeixista
perdurarà en les properes generacions, tal com
ella va voler i fet al qual va dedicar la resta de la
seva vida. I des de les institucions, cal potenciar
per tots els mitjans que així sigui. Benvingudes
siguin les propostes per recordar la seva figura,
ja sigui amb actes d’homenatge, distincions o
dedicant carrers o places a la Neus, però el més
important de tot és recordar de forma constant
el seu llegat: la seva història de supervivència és
la història d’un genocidi humà que no podem
deixar que es torni a repetir. I en els temps que
corren, hauria de ser més present que mai.
Que la terra et sigui lleu, Neus, estimada
veïna. El teu exemple perdurarà sempre en
nosaltres.

FOTODENÚNCIA

Des de fa més de tres mesos al carrer Cal
Príncep, tocant a Llobateras, hi ha una paperera al terra que l’Ajuntament no arregla
i continua allà in saecular seculorum sense
que ningú faci res.
Pau Salvador
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Una petita reflexió sobre... Bullying
Sandra Jordà
Educadora Social

Durant aquest mes d’abril
aprofitem per reflexionar sobre
el bullying. Actualment un de
cada 7 estudiants a Catalunya
ha patit assetjament escolar,
una xifra bastant elevada. El
percentatge de joves que han
viscut bullying a Catalunya
es troba en un 14%, segons
l’informe ‘El benestar dels
estudiants’, que parteix de
l’enquesta que voluntàriament
van respondre els alumnes de
72 països que van participar
en l’informe PISA del 2015.
Dites aquestes xifres vull fer
algunes reflexions aprofitant
la meva visió com a Educadora
Social i Tècnica en Educació
Infantil.
Es parla sobre diferents
tipus d’assetjament escolar
i/o bullying: el verbal, aquell
que es produeix a partir de les
paraules; el físic, aquell que és
a través de la violència física;
el psicològic, aquell que es
produeix a partir d’intimidacions, persecució, xantatge; el
sexual, aquell en què hi ha actes
malintencionats cap a altres
persones a les parts íntimes

i un que vull donar-li molt
d’èmfasi per la societat la qual
ens trobem, el cyber bullying.
Aquest últim es produeix per
les xarxes socials i les TIC. Per
desgràcia, durant tota la vida hi
ha hagut i hi haurà nens que
pateixen bullying a les escoles,
hi haurà agressors i víctimes.
Habitualment, els agressors escullen a víctimes amb
alguna característica destacada
o diferent de l’habitual i comú
per fer-li assetjament escolar.
Els infants veuen la diversitat
dels altres com a oportunitat
per assetjar-los, per exemple
si un infant porta ulleres, si
prové d’un altre territori, si té
un pes superior al dels altres,
etc. El perfil dels agressors sol

“Com a educadora
social, crec que des
de les diferents
institucions s’ha de
treballar una educació
formada en valors on
es tingui en compte
l’empatia, el respecte,
etc. També cal
treballar la diversitat”

ser d’infants o joves que tenen
una personalitat de lideratge,
poca empatia i agressius.
S’ha de tenir molt de
compte amb el cyber bullying
a través de les TIC, com poden
ser els mòbils, les tauletes, ordinadors, etc. Avui dia gairebé
tots els infants des de ben
petits disposen de dispositius
electrònics que tenen accessos
a Internet. S’ha de donar una
educació tecnològica per ferne un bon ús. Si es fa un bon ús
sobre les TIC, poden ser molt
productives però, al contrari,
poden ser molt destructives.

Com a pares s’ha de tenir un
control sobre l’ús que fan els
fills sobre les tecnologies.
Durant l’etapa escolar
molts infants difonen rumors,
imatges, vídeos que poden
ridiculitzar a altres infants. Els
acusadors aprofiten les TIC
per assetjar a altres persones.
L’avantatge que troben els
agressors pel que fa al cyber
bullying, és el fet de publicar
una foto o vídeo a les xarxes
socials i que aquest arribi en
pocs minuts a milers de persones per poder fer el dany
més gran possible. Un altre

avantatge del cyber bullying
és que es produeix per xarxes
socials i aquestes estan actives
durant les 24 hores del dia i
cada dia de la setmana, no cal
que l’altra persona estigui de
forma presencial, com pot ser
en altres tipus d’assetjaments.
Amb la comercialització de
les xarxes socials com Instagram, Facebook o Twitter,
augmenten molt més aquestes
conductes.
Un punt important i molt
rellevant és el paper que fan
les diferents institucions, en
aquest cas l’escola o el centres,

davant d’aquests successos.
Des del centre Compartir es
realitza una prevenció i detecció ràpida per poder treballar
de forma immediata i poder
evitar els menors danys possibles, alhora també treballant i
sensibilitzant perquè no torni
a passar.
Com a educadora social,
crec que des de les diferents
institucions s’ha de treballar
una educació formada en valors on es tingui en compte
l’empatia, el respecte, etc. També cal treballar la diversitat,
acceptar que cada infant té
unes característiques diferents,
acceptar-les i respectar-les.
També donar-li enriquiment a
la diferència, on cada persona
aprèn dels altres i ningú és
més que ningú i evitar que els
infants pensin que la diferència
és un aspecte negatiu, sinó tot
el contrari.
Per tant, vull donar molta
importància a l’observació
dels infants i fer èmfasi en els
diferents indicadors que poden
mostrar. No s’ha de passar per
alt cap acte sospitós, ja que
normalment aquests senten
vergonya i volen ocultar els
seus assetjaments.
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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

GUIA DE SERVEIS
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PERRUQUERIA

FERRETERIA

ROBA

TALLERS COTXES

MARBRES
SÒL LAMINAT

MERCERIA

FRUITERIA

PERRUQUERIA
CANINA
ÒPTICA

TELEFONIA
REFORMES

Smarttech
T. 93 145 09 81
c. Cervantes, 55

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU
DES DE

INFORMÀTICA
PAPERERIA

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES

40€
/MES
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GUÀRDIES
NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

ABRIL 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SALUT I BELLESA
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HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79
CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11
PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4
SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23
ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86
FARELL - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25
LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES
RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95
KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28
MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3
PONT - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79
CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11
PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4
SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23
ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

Què causa l’escarlatina?
L’escarlatina o febre escarlata és una malaltia infecciosa
causada per una toxina anomenada estreptococ beta
hemolític del grup A.
Pot sorgir després d’una
amigdalitis aguda o una
faringitis i transmetre’s mitjançant gotes de saliva infectada.
Es presenta amb major freqüència en nens en
edat escolar de 2 a 10 anys
d’edat, però rarament en
adults.
Símptomes que presenta
l’escarlatina:
Normalment, els símptomes
triguen de 3 a 4 dies a aparèixer, i són:
· Febre, mal de gola, vòmit i mals de cap intensos.
· Als dos dies de contreure la infecció comencen a
brotar taques vermelles que
afecten en un inici el coll i el
tòrax, però en molt poques
hores s’estenen a la resta
del cos.
· És normal l’envermelliment de la cara amb excepció del voltant de la boca.

La superfície de la llengua
es troba coberta de taques
vermelles petites que sobresurten d’un fons blanc
lletós.

Les erupcions desapareixen als 3 o 4 dies de tractarse el pacient, i amb aquestes, els altres símptomes.
El seu tractament és

amb antibiòtics (penicil·lina,
amoxicil·lina), i ha de durar
almenys deu dies.
Per Redacció / AMIC

ESPECIAL LLAR
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Treure ratllades dels vidres

Amb l’ús quotidià, els vidres poden ser susceptibles
de ratllades i fregaments.
Per això, millor tenir a mà
certs trucs que us permetin
deixar-los sense una sola
marca.
Argila blanca i oli
Barregeu una culleradeta
d’oli amb una culleradeta d’argila blanca. Ha de
quedar com una pasta. Una

vegada feta, apliqueu-la sobre un drap blanc i fregueu
sobre les ratllades.
Bicarbonat de sodi
i vaselina
Barregeu una culleradeta
de vaselina amb una culleradeta de bicarbonat de
sodi. Col·loqueu aquesta
barreja sobre un drap net i
apliqueu-lo sobre les esgarrapades. Fregueu ﬁns que

desapareguin.
Feltre amb bòrax
i aigua
Aparentment el feltre té
característiques especials
que ajudarien a treure les
ratllades superficials. El
procediment és molt senzill, agafeu un tros de drap
de feltre i mulleu-lo en una
barreja d’una culleradeta
d’aigua i una culleradeta

de bòrax. Apliqueu-ho,
lentament, sobre la ratllada
o les esgarrapades i fregueu
ﬁns que comencin a dissimular-se.
Com a toc ﬁnal, podeu
aplicar una mica de vinagre
blanc sobre la superfície per
donar-li més brillantor i renovar la bellesa del vidre.
Per Redacció / AMIC
www.innatia.com

Anuncia’t en aquesta secció
Truca’ns al 93 699 77 90
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CLASSIFICATS

MASCOTES
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Per a Sant Jordi regala roses solidàries
El proper 23 d’abril, Rodamons de Rubí posarà a
la vostra disposició diversos punts de venda de
roses solidàries, a més de llibres i punts de llibre,
els beneﬁcis íntegres dels qual aniran destinats a
ajudar els animals sense llar dels nostres carrers.

SANT JORDI
S

2019

Des de les 8h i ﬁns a les 21h estarem a:
·Plaça Nova Estació (al costat dels FGC).
·Av. Barcelona (davant del Restaurant Cal Gori).
·C. Mossèn Cinto (entre Pl. Catalunya i l’església
Sant Pere).
I des de les 8h i ﬁns a les 14.30h a:
·C. Magí Raméntol (Mercat Municipal).
Altres punts de distribució:
RUBÍ
·DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - Ctra. de
Sant Cugat, 5.
·DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - C. Gimnàs,
15 (Escardívol).
SANT CUGAT DEL VALLÈS
·DON CANINO - Davant Centre Comercial CARREFOUR.
·DON CANINO - Centre Comercial Mira-Sol Centre.
·CLÍNICA VET. EUDALD TORALLES - Av. Graells, 7
TERRASSA
·EL RACÓ DE LA LOLA - C. Tarragona, 96
·DON CANINO - Centre Comercial Parc Vallès
Perquè us necessiten, perquè no hi ha dies festius
per a ells, ni per a nosaltres, perquè no hi ha treva
sense descans i perquè dia rere dia i nit rere nit
rebem demandes d’ajuda sense disposar dels mitjans ni recursos per a atendre’ls a tots i perquè si
ningú s’ofereix a acompanyar-nos encara que sigui
en un tram d’aquest llarg camí, estem perduts...
Per Sant Jordi, per ells... Regala una rosa solidària
per a ella, per a ell o per a tu!

Les mascotes de Rubí

Vols
que la teva mascota
aparegui
al Diari de Rubí?
Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció
a diari@diariderubi.cat

ESTAREMOS EN:

Rosas
solidarias

Plaça de la Nova Estació
C. Magi Ramentol (Mercat Municipal)
Av. Barcelona (davant Restaurant Cal Gori)
C. Mossen Cinto (entre Pç.Catalunya i Esglèsia Sant Pere)
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CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

Els Gegants de Rubí inicien
la temporada gegantera 2019
REDACCIÓ

La Colla de Geganters de
Rubí iniciarà dimarts vinent,
23 d’abril, les ac�vitats geganteres d’aquest 2019,
muntant la tradicional paradeta de roses a la plaça
Dr. Pearson per la Diada de
Sant Jordi. A més de les roses, també hi haurà material
divers de la colla, els gegantons Galderic i Orelletes i el
capgròs Avi Piwo.

Sor�da a Castellterçol
D’altra banda, la primera
sortida dels gegants de
Rubí serà el dissabte 27
d’abril a la vila de Castellterçol per tal de par�cipar
en els actes de la XII Fira
del Món Geganter que
organitza aquesta vila del
Moianès.
Els gegants rubinencs
par�ciparan en l’espectacle
programat dissabte a les 22
hores, una de les propostes

de la Fira més esperades.
Sota el nom de ‘Som
d’on venim’, l’espectacle
és un muntatge de música,
teatre i dansa que pretén
fer un viatge per la història
i les tradicions del municipi
de Castellterçol.
Els protagonistes de
l’espectacle seran gegants,
capgrossos i bes�ari arribats
des de diferents punts de
Catalunya, entre els quals
hi haurà els de Rubí.

Cada any, els Geganters de Rubí munten una parada per Sant Jordi. / Cedida

AGENDA
···································································

DIJOUS 18 d’abril
‘Un asunto de família’
Dins del cicle de cinema de primavera. A
les 21h a La Sala. Preu: 3€.
···································································

DIUMENGE 21 d’abril
Ball al Casal
A càrrec de Tony Sánchez. A les 16.30h al
Casal de la Gent Gran. Org.: Casal de la
Gent Gran de Rubí.
···································································

SANT JORDI 23 d’abril
Fira de Sant Jordi
De 10h a 21h a la pl. Dr. Guardiet.
Lectura popular
De 10h a 20.30h a la pl. Dr. Guardiet. Org.:
Servei Local de Català.
Ràdio Rubí: programació en directe
De 10h a 18h. A la pl. Dr. Guardiet.
Diada de Sant Jordi al Casal
A les 10h obsequi de roses vermelles i llibres. Al Casal de la Gent Gran. Org.: Casal
de la Gent Gran de Rubí.
La Trocalleria de llibres

A les 10h pl. Dr. Guardiet.
Vine a conèixer el rellotge del campanar
De 12h a 14h a la pl. Dr. Guardiet. Inscripció prèvia.
Manualitats de Sant Jordi
De 17h a 19h a la pl. Dr. Guardiet. A càrrec de la Biblioteca. Per a infants de 5 a
10 anys.
Actuació musical
A les 17.15h a la pl. Dr. Guardiet. A càrrec
de l’Escola de Música Pere Burés.
‘El Baladrer de Sant Jordi’
A les 17.30h. Espectacle i�nerant.
‘El Gegant de la muntanya’
A les 18.30h a càrrec de la Cia. Jaume
Ibars. A la pl. Dr. Guardiet.
‘Sisterhoods’
A les 19h a l’Ateneu. Espectacle poè�c
musical a càrrec de Txell Sota i Sílvia Bel.

Dimecres manetes
Espai de manteniment i reparció d’aparells. A les 18h a l’Ateneu.
‘La construcció lingüís�ca de la realitat:
Reptes per entendre el món a l’Era de la
Postveritat’
Conferència a càrrec de Ferran Caballero, llicenciat en Filosoﬁa i màster en
Pensament Contemporani. A les 19h a
la Biblioteca. Org.: Associació d’Amics de
la UAB.

Fu la Spagna! La mirada feixista sobre
la Guerra Civil Espanyola. Fins al 20 de
juliol al Castell.

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

DIJOUS 25 d’abril
Curs de cuina: de l’hort a taula
A les 17.30h als Horts de Can Feliu. Inscripció prèvia.
Conversa en anglès: Ireland
A les 19h a la Biblioteca. A càrrec de Bri�sh House.

DIMECRES 24 d’abril

Lliurament de premis del certamen literari Relat Insòlit
A les 19h a la Biblioteca. A càrrec de
Montse Clemente. Org.: Mujeres Crea�vas del Vallès.

‘Preinscripció i matriculació a les escoles
bressol municipals’
Xerrada a les 18h a l’escola Schola. Servei
de canguratge.

Explica’ns el teu rotllo
A càrrec de la periodista i fotògrafa Wayra
Ficapal. A les 20h a l’An�ga Estació. Org.:
Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’.

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

EXPOSICIONS

Trast-Art. Exposició temà�ca mul�disciplinar. A la Biblioteca ﬁns al 30 de juny.
Què veure-hi? Exposició de pintura de
Carlos Martínez a edRa. Fins al 9 de
maig.
Mujeres al natural. Exposició fotogràﬁca
sobre el maquillatge. Fins al 31 d’abril a
la Biblioteca.
Sergi Muñoz. Obra pictòrica. A l’Aula
Cultural. Fins al 13 d’abril.

Cultura
sant jordi

Prop d’un centenar de parades de llibres
i roses s’instal·laran a la ciutat per Sant Jordi
cristina carrasco

Gairebé un centenar de parades de llibres i roses, grans
protagonistes de la Diada de
Sant Jordi, s’instal·laran a la
ciutat per celebrar aquesta
festivitat catalana, que enguany cau en dimarts, un dia
feiner, però tot just després
de la Setmana Santa.
La plaça del Doctor Guardiet serà, com en els darrers
anys, l’epicentre de la Diada,
on la ciutadania podrà trobar
al llarg de tota la jornada
cinc parades de llibres (El
Racó del Llibre, L’Ombra,
Gràfiques Ventura, Skalibur
i Vilalta), a més de punts de
venda de roses i entitats i
partits polítics. Fins ara ja
han confirmat que també
sortiran al carrer aquest 23
d’abril entitats com Òmnium
Rubí, la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca de Les Torres
i Rubí, la Fundación Vicente
Ferrer, Oncolliga, l’Assemblea Nacional Catalana, la
Parròquia de Sant Pere i l’Associació de Músics El Silenci
és música.
Com també és tradicional, les paradetes de venda
de roses es repartiran per
tota l’illa de vianants i també
en altres punts de la ciutat.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, ha presentat les
activitats d’enguany i ha
destacat que “la ciutadania
podrà gaudir d’un Sant Jordi
més gran que mai al llarg
de l’illa de vianants, que fa
que el centre creixi per Magí
Raméntol fins al Mercat Municipal”. Martínez també ha
volgut fer una recomanació:
“La Font del Ferro ja ha posat
en marxa la campanya de
Sant Jordi i ens proposen
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Signatura de llibres
d’autors locals
Pl. Dr. Guardiet.
-Anna Terrats (18h). ‘La
capsa dels records’.
-Marta Gracia Pons (19.30h).
‘El olor de los días felices’.
Org.: Racó del Llibre

La plaça Doctor Guardiet serà el centre neuràlgic. / Arxiu

roses acompanyades amb
una targeta feta a mà pels
usuaris del servei d’atenció
diürna. Comprar a la Font del
Ferro és també una manera
de col·laborar per la inclusió
social i fer entre tots i totes
una ciutat més justa”.
Signatura d’autors locals
Durant la Diada, diversos
autors locals estaran signant
exemplars dels seus llibres.
Entre aquests, estaran Gracia
Pérez, Montserrat Clemente
i Francisco Rueda, Xavi Mas

o Concepción S. Labrador,
entre altres.
Per Sant Jordi també
sortiran a la plaça Doctor
Guardiet l’Espai Jove Torre
Bassas; la Biblioteca Mestre
Martí Tauler, que ha preparat
un taller de manualitats per a
nens i nenes; Ràdio Rubí, que
farà programació en directe
de 10 a 18 hores; el Servei
Local de Català, que proposa
una lectura col·lectiva en veu
alta, i l’Escola de Música Pere
Burés, que pujarà a l’escenari
a les 17.15 hores.

Audició de sardanes amb la Cobla
Sol de Banyuls a la plaça Catalunya
En el marc de la Diada de
Sant Jordi, el Foment de la
Sardana ha organitzat una
audició de sardanes que
tindrà lloc el 23 d’abril a la
plaça Catalunya a les 18 hores. La cobla Sol de Banyuls
serà l’encarregada d’interpretar un programa que
constarà de nou temes.
Entre aquests, ‘Comiat’
d’Aurore Vizentini; ‘Lliber-

tat’ de Ricard Viladesau;
‘Amb ganes’ de Lluc Vizentini; ‘Estrella de Rubí’
de Josep Saderra’; ‘Per en
Josep i la Francina’ d’Emili
Juanals; ‘Banyuls, Ciutat
Pubilla’, de Max Havart; ‘El
canari de l’estany’ de Lluís
Buscarons; ‘La parranda’ de
Jeroni Velasco; i ‘Tres del
Roselló’ de Francesc Mas i
Ros. / DdR

Pl. Dr. Guardiet.
-Gracia Pérez (11h-13h/18h19). ‘El tapiz de un tiempo’.
-Montse Clemente i Francisco Rueda (19h). ‘El poder del
sentir en tu dia a dia’.
-Xavi Mas (19h). ‘Bouloucounda: El legado del Baobab’
-Irene Gómez (18h). ‘M’estimo’.
-Raúl Velasco (18h). ‘Cuando
no nos queda nada’.
Org.: Ajuntament de Rubí

La presentació de la novel·la ‘El far’ de
Maria Carme Roca atrau força públic
La llibreria El Racó del Llibre
va acollir divendres passat
la presentació de la novel·la
‘El far’, obra guanyadora del
Premi Prudenci Bertrana
2018 i de la qual ja se n’han
fet 4 edicions. L’acte, que
va aplegar una quinzena de
persones, va comptar amb la
participació de Maria Carme
Roca, autora de la novel·la, i
de la rubinenca Rocio Àvila,
professora de llengua i literatura catalana.
L’autora barcelonina,
historiadora i filòloga, va
explicar als assistents alguns
detalls de l’obra ‘El far’, una
novel·la que és un viatge
d’emocions en el temps i en
l’espai i que descobreix al

lector un dels indrets més
desconeguts i interessants
del nostre país: el far de l’illa
de Buda, situat a les terres
de l’Ebre, que va començar
a funcionar el 1864 i que la
progressiva regressió del Delta va deixar envoltat d’aigua
fins que el 1961 una forta
tempesta el va ensorrar dins
de l’aigua. La força del mar,
de l’amor, de la voluntat i
també de l’odi construeixen
una novel·la colpidora i sorprenent que està tenint una
crítica espectacular.
Durant la presentació, el
públic va poder conversar
amb l’autora sobre la novel·
la, que després va firmar
exemplars de l’obra. / DdR

Pl. Pere Esmendia
-Concepción S. Labrador
Org.: Llibreria Launnamar

C. Magí Raméntol
-Dani Torrent
-Raúl Velasco. ‘Cuando no
nos queda nada’.
-Cuchu (Sònia González)
-Irene Gómez. ‘M’estimo’.
Org.: Lectors al tren!

A més, hi haurà l’espectacle
itinerant ‘El Baladrer Sant
Jordi (17.15 hores), i l’espectacle familiar ‘El Gegant de la
Muntanya’, de Jaume Ibars,
a la plaça Doctor Guardiet.
(18.15 hores).
Visites al campanar
Durant el matí, els rubinencs
tornaran a tenir la possibilitat de fer visites guiades
al campanar del segle XII
de l’església de Sant Pere
i veure la maquinària d’un
rellotge que data del 1911
i que es manté encara en
funcionament. Per a les visites guiades del campanar
cal inscripció prèvia al correu
museu@ajrubi.cat o trucant
al 588 75 74.

Maria Carme Roca, al Racó del Llibre. / Mariona López

L’autor rubinenc Raúl Velasco
presenta el seu nou llibre de poemes

La presentació va tenir lloc a Lectors al tren. / Mariona López

L’escriptor rubinenc Raúl Velasco va presentar el seu tercer
poemari, ‘Cuando no nos queda nada’, el divendres a la
tarda a l’Espai Lectors al tren. L’autor va presentar el seu
darrer llibre acompanyat per la música de Mijael Bello i
Marc Sarau. / DdR
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L’AEUR visita la Sagrada Família
per cloure el trimestre
L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) va cloure
el segon trimestre amb una
sor�da cultural guiada a Barcelona. En concret, una vintena de persones van visitar
la Sagrada Família i el recinte

modernista de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau.
La propera sortida, ja
dins del tercer trimestre d’ac�vitats de l’AEUR, consis�rà
en una visita al Parlament de
Catalunya. / DdR

Membres de l’AEUR, davant la Sagrada Família. / Cedida

Entrega de premis del IV
Certamen de Relat Insòlit
Mujeres Crea�vas del Vallès
farà l’acte d’entrega de premis del IV Certamen de Relat
Insòlit el 25 d’abril a les 19
hores a la Biblioteca. Serà un
acte en el qual primer es farà
l’ac�vitat crea�va ‘Un cadàver de vida exquisit’, després
hi haurà l’exposició de relats, la lectura de les obres

guanyadores del certamen i
l’entrega de premis.
A banda de l’entrega de
premis d’aquest concurs literari que organitza l’en�tat,
el 8 de maig està prevista a
les 19.30 hores la xerradapresentació ‘El viatge xamànic, passadís al meu món
interior’. / DdR

Campanya de la Lombarda
per arribar a ‘La Resistencia’
La productora rubinenca La
Lombarda Films ha iniciat
una campanya de micromecenatge a Change.org amb
la ﬁnalitat de poder arribar
al programa de televisió ‘La
Resistencia’, emès a Movistar+ i presentat per David
Broncano.
La Lombarda vol donar

CULTURA
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a conèixer la productora, el
món de l’audiovisual d’autoﬁnançament i la websèrie
‘The Last Call’, de la qual
està rodant la tercera temporada. També està produint un curt, ‘Celda Dual’,
que té previst presentar
als premis Arkam del 26
d’abril. / DdR

MÚSICA

L’Espai Jove Torre Bassas ja té a punt
els nous tallers i cursos de primavera
poden apuntar gratuïtament del 22 al 25 d’abril.
En el cas dels tallers, només
cal emplenar un formulari a
www.rubijove.cat, mentre
que pels cursos la inscripció
és presencial.

REDACCIÓ

Rubí Jove ofereix aquest trimestre nous tallers i cursos
a l’Espai Jove Torre Bassas.
Pel que fa als tallers, els
adolescents de 12 a 16 anys
podran assis�r a tallers de
graﬁts, il·lustració i còmic,
street dance, fotografia,
guitarra, boxa, kpop i Fem
deures, mentre que els joves de 17 a 29 anys �ndran
a la seva disposició ac�vitats
de fotograﬁa i d’il·lustració
i còmic. A més, s’ha programat un taller de teatre
obert a nois i noies de 12 a
29 anys.
Sobre els cursos forma�us, Torre Bassas repe�rà
aquest trimestre el mòdul A
del curs de llengua de signes
en català, així com les habituals píndoles formatives
per a la inserció laboral, en
aquest cas dedicades a com
presentar un currículum en
una empresa i a les principals aplicacions d’ofertes de

Nou mur pintat a la Torre Bassas. / Mariona López

feina i com funcionen.
La programació de primavera de Rubí Jove també
inclou altres propostes puntuals, com ara els campionats de videojocs que �ndran lloc l’úl�m divendres
de cada mes; el cicle d’activitats relacionades amb
una vida saludable, dins el
qual està previst un taller de
mites sobre la sexualitat (23
de maig); i el servei i�nerant
d’informació i recollida de
suggeriments Rubí Jove als

barris.
Tota aquesta oferta es
completa amb espais oberts
sobre diferents temà�ques,
com són el Divendres Otaku,
l’Espai feminista del Grup
Les Rebel, el Consejo de
Gamers i l’Espai LGTBI+ del
Grup Prisma, i amb serveis
d’assessoria en matèria
laboral, LGTBI+, sexual i de
parella, i forma�va.
Els interessats a participar en algunes de les
activitats programades es

Nou espai web
Pocs dies després de la celebració del 20è aniversari
de l’Espai Jove Torre Bassas,
Rubí Jove ha estrenat una
nova pàgina web més moderna i pràc�ca, amb una
imatge que vol connectar
amb el futur d’aquest servei adreçat als joves de la
ciutat.
A través d’aquesta pàgina, es pot accedir a informació sobre ac�vitats, tallers i recursos juvenils però
també expressar opinions,
fer propostes o gestions,
com ara reserves de sales
o inscripcions. A més, s’hi
poden trobar continguts
d’interès sobre sexualitat,
treball o salut.

HISTÒRIA

Exposició al Castell sobre el paper destacable
del feixisme italià en la Guerra Civil Espanyola
El Museu Municipal Castell (MMUC) acull ﬁns al 20 de
juliol la mostra ‘Fu la Spagna! La mirada feixista sobre la
Guerra Civil Espanyola’, organitzada pel Museu d’Història
de Catalunya en col·laboració amb el Centrio di Studi sul
Cinema Italiano.
L’exposició mostra a través de fotograﬁes, il·lustracions i
textos com el suport de Mussolini a Franco i a la insurrecció
militar va ser decisiu per a l’èxit dels colpistes a la Guerra
Civil Espanyola. El règim feixista italià va enviar a l’exèrcit
nacional avions, vaixells, armes i més de 80.000 soldats.
A la mostra hi ha tres espais, un sobre les fases del
conﬂicte bèl·lic, un altre sobre la representació feixista de
la guerra i un úl�m on es mostra com van inﬂuir els mitjans
de comunicació italians a Espanya. / DdR

Una de les imatges que es poden veure a la mostra. / Carla Abril

CULTURA
FOTOGRAFIA

L’exposició ‘Ignasi Marroyo i amics:
Retrats’ arriba al Foto Art Manresa
REDACCIÓ

El Foto Art Manresa acull
la mostra ‘Ignasi Marroyo i
amics: Retrats’ ﬁns al 10 de
maig. Es tracta d’una exposició que es va confeccionar
per mostrar al Celler durant
el 2015 en homenatge al
prestigiós fotògraf rubinenc quan aquest encara
era viu.
Així, a més de gaudir
d’alguns retrats que va fer
Marroyo durant la seva vida,
també es poden veure una
quarantena de retrats de
persones molt properes al
rubinenc. Des d’imatges
captades per membres del
Grup Fotogràfic ‘El Gra’,
com Josep M. Roset, Miquel
Planchart, Carles Mercader
o Montse Al�mira, passant
per retrats de membres
d’an�cs companys del Grup
Mussol, entre els quals hi
ha Joan Colom, amics de
Terrassa o de l’Agrupació
Fotogràfica de Catalunya,
com Joana Biarnés. Tam-

bé hi participen amics de
Marroyo del seminari de
Fotoperiodisme d’Albarracín, entre els quals hi
ha Sandra Balsells o Joan
Fontcoberta.
La mostra es va idear

com a homenatge a Marroyo perquè el retrat sempre va ser una de les seves
disciplines preferides. A
més d’exposar-se el 2015 al
Celler, el 2016 també es va
poder visitar a l’Agrupació

La fotoperiodista Wayra
Ficapal oferirà la nova sessió
de l’Explica’ns el teu rotllo

Fotogràﬁca de Catalunya.
La mostra es va inaugurar el passat dijous a la
capital del Bages, en el marc
del Foto Art Manresa, i es
pot visitar al Casal de les
Escodines.

Imatge de Wayra Ficapal del projecte ‘Roberta’. / Cedida

La mostra es va inaugurar el 2015 al Celler de Rubí. / Arxiu

ART

Anna Tamayo oferirà sessions de
‘body pain�ng’ al Museu Picasso
REDACCIÓ

La pintora rubinenca Anna
Tamayo oferirà diverses
sessions de ‘body pain�ng’
al Museu Picasso de Barcelona al maig. Concretament,
l’artista rubinenca pintarà les mans d’aquells que
visitin el museu i vulguin
una reproducció de l’obra
‘Arlequín’, pintat per Pablo
Picasso el 1917 i cedit a la
ciutat de Barcelona el 1919.
Coincidint amb el centenari
d’aquesta cessió, el museu
ha organitzat aquestes sessions, que aniran a càrrec de
l’ar�sta rubinenca.
Així, Tamayo farà sessions el 14 i 15 de maig a les
12 hores, el 16 i 17 a les 12 i
a les 13.30 hores, el 18 a les
12, les 13 i les 22 hores i el
19 a les 13 hores.
Aquesta no és la primera
vegada que Anna Tamayo fa
sessions de ‘body pain�ng’
a les mans, ja que a la Fira
de Sant Galderic de Rubí ja
va estar pintant a les mans
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Anna Tamayo pintarà a les mans aquesta obra de Picasso coincidint
amb el centenari de la cessió del quadre a Barcelona. / Cedida

L’ar�sta rubinenca
pintarà a les mans
una reproducció de
l’obra ‘Arlequín’
diverses pintures dins l’ac�vitat ‘Quadrets e�mers’.

Les sessions de ‘body
pain�ng’ a les mans del Museu Picasso és només una
de les ac�vitats que l’equipament museís�c organitza
al voltant de l’efemèride del
quadre ‘Arlequín’.

La fotògrafa i periodista
Wayra Ficapal oferirà la
propera sessió del cicle Explica’ns el teu rotllo, organitzat pel Grup Fotogràfic
‘El Gra’. El tema de la sessió
és una mirada agredolça
sobre el procés de transició
físic i emocional pel qual
ha de travessar una dona
transsexual.
Concretament, Ficapal
oferirà les imatges del seu
primer treball documental:
‘Roberta: Diario de Transbordo’, en el qual mostrarà
les imatges del projecte, al-

gunes de les quals no s’han
publicat, i també com són
els fotògrafs darrere de la
càmera i que és el que passa
quan no estan fotograﬁant.
La fotògrafa és l’editora gràfica del diari Ara i
amb ‘Roberta’ ha guanyat
diversos premis de fotoperiodisme.
El passi, que comptarà
amb la fotògrafa, �ndrà lloc
el 25 d’abril a les 20 hores.
En cas que l’espai quedi
pe�t, l’en�tat es traslladarà
a un espai amb més capacitat. / DdR
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FUTBOL | PRIMERA CATALANA

FUTBOL | SEGONA CATALANA

Un gol en 27 segons i una expulsió
deixen al Rubí en situació delicada

L’Olímpic no pot amb el San
Mauro i acaba empatant

JOSÉ LUIS PÉREZ

ALTRES RESULTATS UE RUBÍ

En un molt partit molt dolent,
la Unió Esportiva Rubí va caure davant d’un dels seus rivals
directes, el Can Vidalet, donant-li vida, ja que una victòria
rubinenca o un empat, hagués
deixat l’equip d’Esplugues
pràcticament fora de joc.
Quan només feia 27 segons que havia arrencat el
partit, el Can Vidalet es va
avançar amb un gol que va
deixar molt tocat el conjunt

CAN VIDALET-UE RUBI

2-0

UE RUBÍ: Uri, Kiki, Aitor Torres, Bacha, Sebas, Juli, Edgard, Iván Campos, Anouar (Samu ‘71), Sergi Estrada i
Raventós.
CAN VIDALET: Ivan, Michel, Pou, Alex, Machuca, Dani,
Cabré (Cachorro,23), Eslava, Santiago (Juan Carlos,46),
Aidama (Tomas,75) (Joel,87) i Capitán (Toledo,79).
Àrbitre: López Madem.
Gols: 1-0 Aidama (27’), 2-0 Capitán (60’).
Targetes: Gurrea, Aitor Torres, Montoro, delegat i Tino
Mendoza (V).

rubinenc. No va haver-hi capacitat de reacció per part

Amateur B - Pueblo Nuevo 2002
PB Ramon Llorens - Amateur C
Sallent - Juvenil A
Juvenil B - Naisse BCN
Sant Cugat - Juvenil C
Cadet A - Júnior
Cadet B - Sant Cugat
Cadet C - Can Rull
Júnior - Infantil A
Infantil B - Sant Cristóbal
Infantil C - Sabadell
Aleví A - EF Barberà Andalucia
Thau Sant Cugat - Aleví B
Mirasol Baco - Aleví C
Aleví D - Sant Cugat
Aleví E - Mirasol Baco
EF Bonaire - Aleví F
Jabac - Benjamí A
Benjamí B - Juan XXIII
Natació Terrassa - Benjamí C
Benjamí D - Natació Terrassa
Prebenjamí A - EF Sabadell

6-1
1-3
4-2
5-1
3-1
5-0
4-1
6-1
6-1
4-0
0-8
3-6
3-2
1-9
6-2
3-3
3-4
3-2
0-2
1-8
4-6
3-2

visitant i sense fer res de
l’altre món, el Can Vidalet no
va passar diﬁcultats davant el
joc del Rubí. En el súmmum
dels despropòsits, a la mitja
hora de partit, Tino Mendoza
va ser expulsat per, segons
l’àrbitre, insultar-lo greument.
Amb aquest joc insuls i pràcticament sense ocasions va
arribar el descans, amb només un xut a porta de Sergi
Estrada com a bagatge ofensiu
del Rubí.
La segona part no va variar
el guió del partit. Un Can Vidalet molt justet es va sentir molt
còmode davant la ineﬁcàcia
rubinenca. La deplorable actuació de l’àrbitre, provocador
cap als jugadors del Rubí, que
estaven realment trastocats
i més pendents de l’actuació
arbitral que del partit i de tot

1a Catalana Grup 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VILASSAR MAR
GIRONA B
PALAMÓS
BANYOLES
EE GUINEUETA
SABADELL NORD
LLORET
TONA
RUBÍ
MANLLEU
LLAGOSTERA B
VIC
SANT CUGAT
LA JONQUERA
CAN VIDALET
FARNERS
SAN JUAN MONTCADA
ARGENTONA

J Pts.
29 60
29 56
29 48
28 45
29 42
29 40
29 39
29 39
29 37
29 37
29 37
29 36
29 36
28 35
29 34
29 34
29 29
29 22

el que estava en joc.
El més greu de l’actuació
arbitral va arribar en el minut
60. Una clamorosa entrada
per darrere d’un defensor
local sobre Sergi Estrada no
va ser sancionada amb falta
i davant l’estupor del Rubí va
arribar el 2-0 que va deixar
sentenciat el partit. Destacar
que en un encontre sense
gaire a xiular, l’àrbitre de Figueres va mostrar 4 grogues i
una vermella al Rubí i cap pels
visitants.
Aquesta jornada no hi ha
partit i cal reﬂexionar sobre
què va passar. Hi ha molt en
joc i qualsevol resultat és important. El proper partit serà
diumenge 28 d’abril a les 12
hores a Can Rosés contra la
Jonquera.

HANDBOL | PRIMERA CATALANA

Triomf del Sènior Femení de l’Handbol Rubí contra el Riudellots
El Sènior Femení de l’Handbol Rubí va aconseguir una
important victòria al camp
del Riudellots en un partit de
la Copa Federació per 19-21.
Les rubinenques van dominar
l’enfrontament, però al ﬁnal
van haver de lluitar per sumar
els dos punts.
Amb una defensa molt

sòlida, les de Rubí es van
posar al capdavant del marcador en els primers minuts de
joc. Però més tard, la manca
d’encert en els llançaments a
gol, va permetre l’equip rival
escurçar distàncies. Tot i això,
les visitants van mantenir el
control del partit, amb una
defensa molt organitzada. Al

minut 18, malauradament,
Dori es va lesionar i no va
poder continuar jugant.
A la segona part, les de
Riudellots van fer una defensa individual que va causar
alguns problemes a les rubinenques per organitzar els
atacs. Cap als últims minuts,
el partit va ser molt tens, ja

que el Riudellots va intentar
guanyar l’enfrontament, però
les jugadores del Rubí van
ser capaces de mantenir la
victòria ﬁnal.
Pel Rubí van jugar Anna,
Campagnoli, Clara (3), Dori
(1), Montse (3), Raquel (8),
Rodri (5) i Sol. / Handbol
Rubí

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - UD SAN MAURO

1-1

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Jaume, C. Gómez, Armada (Pol),
Iván (Loncan), Pablo, Alvaro, C.Pereira (Casals), Silva, Buba
(Correa), Samu i Maymó (Bonilla).
UD SAN MAURO: Toni, Said, Ivo (Novoa), Eric, Moragas, Palet (Alex), Guerra, Güell, Llanas (Kenneth), Rivero i Feixas.
Àrbitre: Molina Manzano, Santiago (Bé).
Gols: 0-1 Ivo (22´); 1-1 Cristian Gómez (87´).
Targetes: Bracons, Iván i Pablo (2) (92´); Ivo, Güell, Llanas
i Feixas.

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va haver
de conformar-se amb un nou
empat, el segon consecutiu,
davant el San Mauro, un equip
que es jugava tres punts molt
importants per assegurar-se
la permanència. Els locals van
posar l’esfèrica en joc i van
arrencar concentrats, amb la
lliçó apresa de les jornades
anteriors. El gol del San Mauro
va arribar en el minut 22 de
joc, després d’aprofitar Ivo
un mal rebuig de la defensa i
endinsar-se a l’àrea per batre
Bracons. Era el 0-1 i una nova
jornada en la qual l’Olímpic havia de jugar amb el marcador
en contra.
Els locals van empènyer
i van buscar la porteria contrària, però el cert és que va
haver-hi poques rematades a
porta, excepte un llançament
de falta directa que va fer
Álvaro i que es va estavellar al
pal i una rematada de cap de
Pablo Borges que va fregar el
pal dret.
Amb el 0-1 va arribar el
descans. En l’inici del segon
temps, hi va haver un únic
canvi a l’Olímpic. El lateral esquerre Armada, últim ﬁtxatge
del conjunt rubinenc procedent del juvenil del Cornellà,
que va estar acceptable en
el seu debut, es va quedar al
vestidor.
En aquesta part, el San
Mauro va jugar més defensiu

2a Catalana Grup 3
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4
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ATLÈTIC SANT JUST
MARTORELL
JOVENTUT RIBETANA
UNIF. BELLVITGE
CAN TRIAS
SANT QUIRZE
ATLÈTIC VILAFRANCA
ATLÈTIC JÚNIOR
FONTSANTA-FATJÓ
ESPLUGUENC
MOLINS DE REI
SAN MAURO
MARIANAO POBLET
PRAT B
ATL. PRAT DELTA
PEÑA UNIÓN MÁLAGA
OLÍMPIC CAN FATJÓ
BEGUES

J Pts.
29 63
28 58
29 53
29 47
29 46
29 45
29 45
29 44
28 44
29 39
29 37
29 35
29 33
29 31
29 30
29 29
29 25
29 12

intentant treure profit de
l’avantatge, tot i que va tenir
un parell d’ocasions més que
no va saber aproﬁtar.
L’Olímpic va empènyer
més que el San Mauro, fet que
va facilitar que en el minut 87
un enviament llarg sobre Cristian Gómez, per la banda dreta, acabés en gol quan aquest
es va desfer de la defensa i dins
de l’àrea va xutar a porteria.
Era l’1-1 i quedava poc per al
ﬁnal. Els locals van continuar
pressionant creant perill en
els minuts ﬁnals, però no va
arribar el gol de la victòria i el
marcador no es va moure.
En temps de descompte,
en el minut 92, Pablo Borges
va rebre dues grogues i va haver d’abandonar el terreny de
joc deixant a l’Olímpic durant
més de tres minuts amb deu
jugadors. El central i capità de
l’Olímpic es perdrà el proper
partit que serà dissabte 27
d’abril a les 17 hores a Sant
Quirze del Vallès.
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ATLETISME | DUATLÓ

ATLETISME | TRIATLÓ

Ricard Valenzuela es proclama subcampió d’Espanya per
grups d’edat en el Campionat d’Espanya de Duatló

Cinc triatletes de l’Op�ms Club
par�cipen al Triatló de Deltebre

Sòria, Ciutat Europea de l’Esport 2019, va acollir durant
el cap de setmana el Campionat d’Espanya de Duatló, la
cita més important de Duatló
de l’estat espanyol que va
reunir més de 1.700 espor�stes del més alt nivell.
Entre els participants
dels Grups d’Edat, dos triatletes competien representant el Club Natació Rubí.
Per una banda, Ricard Valenzuela va participar en
distància esprint (5 km de

cursa a peu, 19,8 km en
bicicleta i 2,5 km de cursa
a peu) i va finalitzar en la
segona posició i per tant es
va proclamar subcampió
d’Espanya de la modalitat en
categoria 55/59.
També hi va par� cipar,
en distància llarga (7,5 km de
cursa a peu, 30 km de ciclisme i 7,5 km de cursa a peu)
Francesc Mar�nez, que va
ﬁnalitzar la prova amb una
excel·lent 15a posició en la
categoria 25/29. / CNR

Cinc triatletes de l’Op�ms Club Triatló van disputar el Triatló
de Deltebre, concretament a les proves sense ‘dra�ing’ Half i
Short. Albert Muñoz i Frank García van par�cipar en la distància
Half, assolint una destacada 8a i 17a posició de la general, amb
uns temps de 4h 08’ i 4h 19’, respec�vament. En la distància
Short, Enoc Navarro va estar a prop del podi a la categoria V1,
amb una gran cinquena posició i un temps de 2h 27’. Mònica
Crisol va completar una gran actuació i va ser 13a a la general
amb un temps de 2h 55’, mentre que Fede Haba va assolir la 22a
posició a la mateixa categoria amb un temps de 2h 36’. / OT

Ricard Valenzuela, al podi del campionat disputat a Sòria. / Cedida

WATERPOLO | PRIMERA NACIONAL

El Sènior Masculí A del Club Natació Rubí segueix
la pugna per la segona posició a una jornada pel ﬁnal
Els jugadors de Dani Gómez
es van retrobar amb la victòria en vèncer en la penúl�ma
jornada el CN Premià per un
ajustat 13-11 a Can Rosés.
Ara, la competició s’atura
ﬁns després de les festes de
Setmana Santa.
El Sènior Masculí A del
Club Natació Rubí reprendrà
la lliga disputant un transcendental par�t contra el CW Dos

Hermanas de Sevilla. L’úl�ma
jornada, el 27 d’abril, serà determinant per saber si l’equip
podrà assolir la segona posició ﬁnal que s’està disputant
amb el CN Molins de Rei.
D’altra banda, durant la
Setmana Santa, diferents
equips inferiors del club tenen previst participar en
diferents tornejos de la seva
categoria.

A par�r d’aquest dijous,
un equip benjamí mixt participarà en el VII BCNWP
Under 10, que es disputarà
a les instal·lacions del CN
RESULTATS CNR

Juvenil Masculí - CN Mataró
CN Martorell/CN Minorisa - Juvenil Femení
Alevi A - CN Atlètic-Barceloneta A

TIR AMB ARC | LLIGA

Con�nua la bona ratxa dels arquers
rubinencs en la temporada d’aire lliure
La tercera jornada de la temporada d’Aire Lliure de Tir
amb Arc va tenir lloc el 13 i
14 d’abril, amb línies a Lleida
i Barcelona, organitzades a
Pardinyes, que repe�a com
a seu, i Montjuïc, respec�vament.
En aquesta jornada, hi
va haver arquers del Club
d’Arquers Rubí en les dues
proves. El dissabte, els arcs
tradicionals i nus van ser
protagonistes. Albert Torres,

que compe�a en ins�n�u, va
aconseguir el setè lloc amb
255 punts.
A la sessió del diumenge,
hi van participar els arcs
compostos i recorbats de
Montse Muñoz, Francisco J.
Madrigal, José Pérez, Marc
Lopera, Andreu Ramírez i
Hernan de las Heras.
En arc compost, Montse
Muñoz va ser segona amb
655 punts, mentre que Francisco J. Madrigal, amb 647

Barcelona. Mentre que dos
equips alevins i un d’infan�l
ho faran al WP Kids Tour, a
les instal·lacions del CW Sant
Adrià. / CNR

punts va quedar en quarta
posició.
A només un sol punt, i en
cinquè lloc, va quedar José
Pérez, mentre que Marc Lopera va aconseguir la setena
posició amb 638 punts.
D’altra banda, en arc
recorbat, Andreu Ramírez
va aconseguir la 12a posició amb 432 punts, mentre
que amb 372 Hernán de las
Heras va aconseguir el 15è
lloc. / CAR

5-15
6-23
3-3

Par�cipants del club rubinenc a la prova de l’Ebre. / Cedida

TAEKWONDO | TORNEIG

L’escola Joan Maragall organitza
el IV Torneig Escolar de Taekwondo
L’escola Joan Maragall ja ho té tot a punt per al IV Torneig Interescolar de Taekwondo, que �ndrà lloc el 27 d’abril i que està
organitzat per l’AMPA del centre. La ma�nal espor�va arrencarà
a les 9 hores i està dirigit a infants d’entre 3 i 12 anys, de P-3
ﬁns a 6è de Primària.
Es tracta d’una ac�vitat lúdica que pretén fomentar la pràc�ca espor�va i en concret la disciplina del taekwondo. Hi haurà
medalles per a tots els par�cipants. / DdR

