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Crisi a C’s després de
la marxa de dos regidors
>> Part dels aﬁliats surten del partit >> José Manuel Mateo i María Dolores
per discrepàncies amb el portaveu Marín passen a ser regidors no adscrits
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La cervesa i el formatge, Més de 100 persones
L’empresa rubinenca
El Castell mostra
protagonistes del cap
donen la benvinguda
Deltalab, premiada per peces originals de
de setmana
a 25
Ran de Terra
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Nova edició de la Fira de la
cervesa artesana i el formatge

Una aula gastronòmica i més música, entre les novetats d’enguany
M. CABRERA

Els promotors de la ﬁra, brindant amb la nova cervesa ‘Robí’ de
Barra. / M.C.

La rambla del Ferrocarril
tornarà a acollir de divendres a diumenge la quarta
edició de la Fira de cervesa
artesana i el formatge. Es
tracta d’una ac�vitat gastronòmica molt consolidada

a Rubí, que inclou propostes lúdiques i culturals i
que aplega un públic molt
transversal. L’esdeveniment
�ndrà lloc des del divendres
a la tarda ﬁns al diumenge
al vespre.
A la ﬁra de cervesa artesana hi seran presents

16 productors, entre els
quals dos rubinencs: Barra
i Malta 21. Precisament,
Barra aproﬁtarà la ﬁra per
presentar la seva darrera varietat, Robí: “És una cervesa
vermella, American Pale
Ale, tenyida de vermell amb
ﬂor d’hibisc i amb un gust i
una aroma molt refrescant,
és el meu pe�t homenatge
a Rubí”, aﬁrma Judit Càrtex,
de Barra.
Pel que fa a l’apartat

Hi haurà 17
estands de
productors de
cervesa artesanal
i 10 de fabricants
de formatge
del formatge, hi haurà 10
fabricants, alguns vinguts
del País Basc i Astúries.
Entre les ac�vitats més destacades en relació a aquests
productes, està prevista la
presentació del ‘CheeseFuet’, un nou producte que
barreja el fuet i el formatge. També hi haurà tallers
vinculats al formatge, “per
potenciar la part crea�va i
gastronòmica dels infants,
fent un ‘mastercheese’”, ha
explicat Ausiàs Ballart, de

l’empresa 7Vetes, encarregada d’organitzar la ﬁra.
Per als nens, també hi haurà una nòria i un carrusel
ecològics.
E n t re l e s n o v e ta t s
d’aquesta quarta edició, hi
ha una aula gastronòmica
i un córner comercial. En el
primer cas, es tracta d’un
punt de trobada entre els
visitants i els productors
de cervesa per tal que els
primers puguin conèixer de
més a prop el procés d’elaboració de la cervesa. Pel
que fa al córner comercial,
serà un espai compartit
entre els productors i els
restauradors per tal de facilitar el contacte entre les
dues parts.
Música en directe
A banda, hi haurà un escenari pel qual aniran passant
diferents grups de diversos
es�ls musicals: folk, blues,
rockabilly, versions, irlandesa, etc. També hi haurà un
conjunt de ‘foodtrucks’ amb
tapes de proximitat.
El regidor de Comerç,
Rafael Güeto, convida els
ciutadans “a gaudir i par�cipar en aquesta ﬁra familiar que forma part de la
primavera potent que té la
ciutat”.

ACTUALITAT
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Unes 200 persones fan costat a
Ran de Terra en la seva presentació
REDACCIÓ

La presentació de la nova
en�tat Ran de Terra, que
neix del col·lec�u ‘Caçadors
de trastets’, va estar acompanyada d’unes 200 persones, que van par�cipar en
una nova jornada de neteja
de l’entorn natural.
Durant el ma� de diumenge, els participants
van recollir tot tipus de
deixalles pels voltants de
la masia de Can Ramoneda, el punt de par�da de

3

l’ac�vitat. Infants i famílies
van poder gaudir d’aquesta
nova ‘trastejada’, la dissetena, organitzada per un
col·lectiu que busca sensibilitzar i conscienciar la
població sobre els residus.
A banda de recollir
deixalles, els assistents
van poder visitar l’exposició
que s’ha creat al voltant del
naixement de Ran de Terra.
Es tracta d’una mostra pluridisciplinària que ha comptat amb la col·laboració
d’una quinzena d’ar�stes

Fotograﬁa de família abans de començar la jornada de neteja de l’entorn natural. / J.A. Montoya

Deixalles trobades a terra en una setmana al voltant d’un ins�tut i
recollides a través de la inicia�va ‘Arran d’ins�tut’. / J.A. Montoya

de Rubí i altres municipis
propers i que es va ubicar a
l’interior de la masia.
A més, per amenitzar
la jornada, hi va haver un
esmorzar a càrrec de Campos Estela, jocs infantils,

una ﬁdeuada a càrrec de
Tast d’Art Esdeveniments
i actuacions musicals de
Malakatones i el músic
rubinenc Sergi Estella.
Ran de Terra es va sumar, amb aquesta ac�vitat,

a la celebració de la campanya ‘Let’s Clean Up Europe!’, de neteja col·lec�va
d’espais naturals com ara
boscos, marges dels rius o
platges que es va fer durant
el cap de setmana.

La inicia�va ‘Caçadors
de trastets’ ha estat seleccionada per la Generalitat
de Catalunya com a ﬁnalista del Premi Europeu
de Prevenció de Residus
2017.
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Rubí d’Arrel apropa l’entorn natural
a l’alumnat del CEE Ca n’Oriol

S’inicien les primeres accions per
restaurar la font de Can Moritz
explicat que “s’impulsarà
la recuperació, facilitant
l’accessibilitat i apropant-lo
a la ciutadania perquè en
gaudeixi”.

REDACCIÓ

La sor�da va ser per les zones verdes de Ca n’Oriol i el Torrent
dels Alous. / N. Julià

NURIA JULIÀ FOSAS

L’alumnat del Centre d’Educació Especial (CEE) de
Ca n’Oriol, acompanyats
pels mestres, van ser els
protagonistes de la jornada ma�nal que l’en�tat
Rubí d’Arrel va organitzar
per l’entorn natural de Ca
n’Oriol i el Torrent dels
Alous.
Hores amb activitats
programades, pensades
sempre per estimular i
ensenyar amb objectes i
explicacions senzilles les
principals caracterís�ques
de l’entorn natural de la
ciutat. Les olors, les sensa-

cions, els sons i sobretot el
tacte juguen un paper molt
important que es reforça
amb ac�vitats a l’aire lliure
on l’alumnat experimenta
l’aprenentatge fóra de les
aules. Així, els membres de
Rubí d’Arrel van animar els
alumnes a, per exemple,
escoltar els diferents cants
d’alguns ocells autòctons.
Implicació, sensibilitat,
motivació i coordinació
entre escoles i en�tat fan
possible que l’educació
mediambiental que es
trasllada a l’alumnat serveixi per a conèixer, gaudir
i preservar els espais verds
que queden a la ciutat.

L’Ajuntament de Rubí, amb
el suport de l’Institut de
Salut Global de Barcelona
(ISGlobal), arranjarà la font
de Can Moritz a través del
projecte internacional d’inves�gació BlueHealth.
La font va ser descoberta l’any 2015 després
de l’execució de tasques de
neteja de boscos municipals
a la zona de Castellnou, que
es van dur a terme per les
fortes ventades d’aquell
any.
Membres de Rubí d’Arrel, alertats per veïns, van
trobar la font, que data de
1922 i que estaria integrada
a la masia de Can Mor�z,
feta construir pel fundador de la cervesa catalana.
Amb el pas del temps i la
reparcel·lació va quedar
dins de terrenys municipals
i amagada de la vista.
Fa unes setmanes, l’ISGlobal i el Màster en Intervenció i Ges�ó del Paisatge
i el Patrimoni de la Univer-

Imatge de la font de Can Moritz. / Iban Coca

sitat Autònoma de Barcelona (UAB) van presentar
el projecte a la ciutadania i
ara l’Ajuntament li ha donat
suport.
Per tal de disposar de
diversos punts de vista a
l’hora de crear el projecte
de restauració, la passada setmana, alumnes del
màster i tècnics municipals
van par�cipar en el taller

La restauració
servirà per
rehabilitar l’entorn
paisatgís�c
‘La gestió dels paisatges
ordinaris com un patrimoni
emergent’, que va tenir lloc
a la Masia de Can Serra.
El regidor de Medi Ambient, Moisés Rodríguez, ha

Punt d’interès
Dins del projecte, està previst elaborar una recerca
històrica sobre l’origen i la
situació per contextualitzar el seu valor patrimonial urbà i ambiental; així
com vincular el projecte
de rehabilitació a l’entorn
paisatgís�c per connectar
peces urbanes actualment
separades a Castellnou.
Quan la restauració es�gui llesta, es calcula que els
treballs s’iniciaran el 2018,
la font serà un dels punts
d’interès de la Xarxa d’i�neraris naturals impulsada
per Rubí d’Arrel i el Centre
Excursionista de Rubí, amb
la col·laboració del consistori. Amb aquesta restauració,
l’Ajuntament vol promoure
l’espai per a realitzar ac�vitat �sica i com a zona de
lleure.

ASAV i Rubí Comerç ﬁrmen un conveni
per facilitar la inserció laboral a
persones en risc d’exclusió
CRISTINA CARRASCO

L’Associació de Solidaritat i
Ajuda Veïnal (ASAV) i Rubí
Comerç han signat un conveni per facilitar la inserció
laboral de persones en risc
d’exclusió a empreses del
comerç local.
Les accions d’inserció es
realitzen a través del programa Incorpora de la Fundació
Obra Social de La Caixa, del
qual en forma part ASAV.
El programa, al qual estan
adherides 84 en�tats sense
afany de lucre de Barcelona,
té com a objec�u ajudar a
persones en situació de risc
social a accedir a una feina.
Amb el conveni amb Rubí
Comerç, els usuaris d’ASAV
podran també accedir a les
vacants de feina existents a
establiments locals.
Tant Javier Palacios, president en funcions d’ASAV,
com Miquel Ortuño, president de Rubí Comerç, han
valorat posi�vament l’acord,
destacant el valor afegit que

Membres d’ASAV i de Rubí Comerç, després de la signatura del
conveni. / Iban Coca

suposa que les ofertes es�guin en el mateix territori
i no siguin necessaris els
desplaçaments, així com
el fet de poder treballar
plegats per promoure l’ocupació de les persones en risc
d’exclusió.
Des del mes de gener, 18
rubinencs s’han beneﬁciat
del programa Incorpora, una
xifra que des d’ASAV esperen que vagi en augment.
Cris�na Almirall, d’ASAV,
explica que les ofertes que
arriben a través d’Incorpora són molt variades i
de diferents perfils, i que
sempre es busca mantenir

la qualitat. Segons Almirall,
les persones que es posen
en contacte amb l’empresa
demandant sempre estan
perfectament capacitades,
tenen el perﬁl adequat, estan molt mo�vades i a més
han assolit un compromís
amb l’empresa, l’en�tat i La
Fundació La Caixa.
Per la seva banda, Isabel
González, tècnica insertora, ressalta que per les
persones amb dificultats
d’inserció laboral aconseguir un contracte és molt
important, pot suposar un
canvi emocional i familiar
clau en la seva vida.

ACTUALITAT
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Òmnium reivindica les lluites
veïnals amb una exposició
REDACCIÓ

Prop d’una trentena de
persones van assistir a la
presentació de l’exposició
‘Lluites compar�des’, organitzada per Òmnium Rubí.
Es tracta d’una mostra que
ofereix uns plafons amb
el recorregut històric de
quatre lluites de dos barris
molt diferents de la ciutat:
Ca n’Oriol i la Plana del
Castell.
La mostra es va inaugurar el divendres a la tarda a
la plaça Nova Estació i es va
poder visitar ﬁns al dissabte
al vespre. La inauguració va
anar a càrrec del president
d’Òmnium Rubí, Mar� Pujol, i l’historiador local Eduard Puigventós. També hi
van par�cipar representants
dels dos barris.
En els plafons es pot
trobar una descripció dels
fets, reproduccions de documents de l’època, fotograﬁes i un recull de tes�monis.

L’exposició es va poder veure durant dos dies a la plaça Nova de l’Estació. / J.A. Montoya

En relació al barri de la
Plana del Castell es fa un
repàs de la lluita dels veïns
per expulsar del barri una
fàbrica química que feia
vessaments de forma incon-

La Plana del
Castell i Ca n’Oriol
són els dos barris
protagonistes

trolada a la Riera. També es
repassa la lluita dels veïns
per aconseguir la urbanització de la plaça Marquès
de Barberà.
Pel que fa al barri de Ca
n’Oriol, la mostra explica
com es van organitzar els
veïns per reivindicar la construcció de l’escola Teresa
Altet; així com les con�nues
reclamacions per tal que es

construís el col·lector del
carrer Mallorca.
La mostra d’Òmnium,
que forma part del projecte
‘Lluites compartides’ que
l’en�tat desenvolupa a tot
Catalunya, es podrà veure
de nou el 27 de maig a la
plaça de Ca n’Oriol i el 24 de
juny a la plaça Marquès de
Barberà, coincidint amb les
festes majors dels barris.
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L’Ajuntament impulsa ac�vitats
interculturals a Ca n’Oriol, el Pinar,
Les Torres i el 25 de Setembre

Impactant campanya de Rubí Acull
per conscienciar sobre els refugiats

La primera ac�vitat serà un espectacle infan�l a la plaça Nova de
Les Torres. / Iban Coca

L’Ajuntament impulsa als
barris de Ca n’Oriol, el
Pinar, Les Torres i el 25 de
Setembre diverses accions
per fomentar l’intercanvi
entre el veïnat, al voltant
de temà�ques tan diverses
com la cuina, l’esport, els
contes, la música i el ball,
i sempre en col·laboració
amb les associacions i en�tats de la zona.
Amb aquestes accions, que porten per nom
Rubí Espai Intercultural, el
consistori vol treballar als
barris de la mà dels mateixos veïns i sensibilitzar
a la població sobre temes

com la cultura de la pau, la
jus�cia i la solidaritat.
L’objec�u de les accions és que la ciutadania
adquireixi valors com la
tolerància, la diversitat
intercultural, el civisme, el
respecte i la convivència.
La primera activitat
d’aquest seguit d’accions
que es faran en aquests
quatre barris de la ciutat
està prevista aquest dissabte a les 12 hores a la
plaça Nova de Les Torres.
Serà l’espectacle familiar
‘Un munt (i un món) de
dracs’, de la companyia
Tanaka Teatre. / DdR

Obertes les aules d’estudi
nocturnes i de caps de setmana
La Biblioteca ha obert des
de dilluns passat i ﬁns al
18 de juny les aules d’estudi nocturnes i de caps
de setmana, adreçades a
estudiants de la ciutat que
vulguin preparar els seus
exàmens en un entorn
òp�m sense la necessitat
de sor�r de Rubí.
L’horari serà de dilluns
a divendres de 21 hores
ﬁns a la mitjanit, dissabtes
de 14 a 22 hores i diumenges de 10 a 22 hores. El

5 de juny, l’equipament
romandrà tancat.
D’altra banda, la Torre
Bassas ha obert un nou espai d’assessoria sociolaboral pensat pels majors de
16 anys per tal de resoldre
dubtes. L’assessorament
es farà el 15 de maig i el
12 de juny de 12 a 13.30
hores, i el 29 de maig i el
26 de juny de 19 a 20.30
hores. Per tal d’utilitzar
l’espai, caldrà demanar cita
prèvia. / DdR

Un dels cartell de la campanya impulsada per l’en�tat, que busca
remoure consciències. / Cedida

MARTA CABRERA

L’en�tat Rubí Acull, que fa mesos que
promou l’acollida de persones refugiades, ha engegat una nova campanya
amb la intenció de sensibilitzar la població sobre la dramà�ca situació de
les persones que s’han vist obligades
a deixar els seus països. En els darrers
dies, els membres de l’en�tat han penjat
en diversos punts de la ciutat uns impactants cartells en els quals es poden

llegir missatges com ‘Refugiades, moriuvos als vostres països sense molestar,
ens creeu problemes de consciència.
Gràcies’.
Els cartells, la majoria dels quals han
estat re�rats, van tenir un impacte a les
xarxes socials: “Estem contents perquè
els cartells han generat debat, crec que
ens hem de preguntar per què aquests
missatges ens incomoden, és potser
perquè com a societat ens comportem
de forma inhumana i immoral”, aﬁrma

El CRAC organitza un curs
sobre alterna�ves al sistema
El Centre Rubinenc d’Alterna�ves Culturals (CRAC)
organitza a par�r del 24 de
maig un curs del Seminari
Taifa sobre alternatives al
sistema. Aquesta formació
és la con�nuació d’un curs
que va fer la mateixa en�tat
al febrer del 2016 i que portava per �tol ‘Per entendre
el capitalisme’.
El curs, que porta per �tol
‘Reﬂexionant sobre les alterna�ves’, es farà els dies 24 i
25 de maig i els dies 1, 8, 15

Els integrants de Rubí acull anuncien que furant la Festa Major
organitzaran una setmana solidària. / M.C.

i 22 de juny a les 19 hores al
CRAC i té un cost de 15 euros.
Les inscripcions per par�cipar en el curs es poden fer al
correu electrònic cracrubi@
gmail.com.
El Seminari Taifa és un
espai autoorganitzat dedicat
a la divulgació de la crí�ca
de l’economia polí�ca, amb
l’objec�u de contribuir a la
transformació de la societat
actual en una societat no
capitalista a través del pensament crí�c. / DdR

Roger Cuar�elles, de Rubí Acull.
Els cartells són el punt de par�da
de la campanya ‘Tombem fronteres’,
que contemplarà diverses ac�vitats i
que s’acabarà amb una setmana solidària coincidint amb la Festa Major. Les
ac�vitats de l’en�tat giraran al voltant
de tres eixos: Mare Mortum, Exilis i
Mur, “els tres pilars que perpetuen el
drama humanitari”, apunta Cuar�elles.
L’objec�u de tot plegat: “Fer pedagogia
i remoure consciències”.

Rubí per la pau convoca
una nova concentració
El col·lec�u Rubí per la pau
ha convocat pel 25 de maig
a les 19 hores una nova
manifestació, com en tots
els quarts dijous de mes,
per demanar l’arribada de
persones refugiades.
La cita és a la plaça Pere
Aguilera a par�r de les 19
hores i aquesta vegada
comptarà amb la par�cipació de l’en�tat Oriéntate en
tu Voluntariado (OV).
Per aquest mo�u, està
previst fer una lectura del

conte infantil ‘Amic meu’,
una iniciativa impulsada
per Open Cultural Center
(OCC), realitzat per infants
del camp de Cherso, a Grècia, que expliquen les seves
experiències.
També està previst que
es faci un taller de dibuix
obert a tothom. Els dibuixos
que es facin durant el taller
seran enviats al camp de
refugiats de Grècia en què
es va elaborar el conte ‘Amic
meu’. / DdR

Publicitat
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Els joves de 12 a 30 anys poden par�cipar
El Punt Jove LGTBI atén
cinc consultes en els primers en la redacció del Pla local de joventut
mesos de funcionament
REDACCIÓ

REDACCIÓ

Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional contra
l’Homofòbia, la Transfòbia i la
Bifòbia, que es va celebrar el
17 de maig, l’Ajuntament ha fet
públiques algunes dades sobre
les dues consultes adreçades
al col·lec�u LGTBI, format per
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, que estan
en funcionament a la ciutat.
En aquest sentit, el Punt
Jove LGTBI, que es va obrir l’octubre de l’any passat a la Torre
Bassas, ha atès cinc consultes
en aquests primers mesos sobre qüestions molt diverses,
que van des de com parlar
de l’homosexualitat als pares
i mares fins a com gestionar
relacions de parella en funció
de l’orientació sexual. El Punt,
dirigit a persones entre 12 i 30
anys que necessiten suport o
assessorament en matèria de
diversitat sexual, obre el primer
dimarts de cada mes de 16 a 18
hores. Per assis�r-hi, només cal

demanar hora prèviament a través del telèfon 93 699 16 63 o
del correu electrònic rubijove@
rubijove.cat.
D’altra banda, el Servei per
a la Diversitat Sexual, que s’ofereix des de fa més de 10 anys a
través de la regidoria de Polí�ques d’Igualtat, va atendre el
2016 un total de nou persones
entre els 17 i els 60 anys. Entre
els motius de les consultes,
figuren els problemes de no
acceptació de la diversitat sexual per part de la mateixa
persona o de rebuig de la família cap a la transsexualitat
d’un ﬁll o ﬁlla, conﬂictes en el
si de parelles gais i demandes
d’acompanyament en el procés
d’hormonació de persones menors d’edat. Per fer ús d’aquest
servei, ubicat al Rubí Forma, cal
concertar visita a través del 93
581 39 00.
Tots dos serveis són ges�onats per l’associació Acord, especialitzada en assessorament,
orientació i recursos sobre
diversitat sexual.

Els joves de Rubí estan convidats
a par�cipar el 3 de juny a la Torre
Bassas en una jornada de treball
sobre el Pla local de joventut 20172020. La sessió servirà per debatre
les necessitats especíﬁques dels
joves de la ciutat i formular propostes que ajudin a dissenyar les
polí�ques municipals adreçades
al col·lec�u.
Rubí es va dotar del seu primer
Pla local de joventut l’any 2013.
Quatre anys després, l’Ajuntament
ha iniciat el procés de renovació
d’aquest document, en el qual
s’han de vertebrar les accions
municipals que impliquen els joves
en cinc grans àmbits: educació,
treball i emancipació; cultura i oci;
salut i esports; associacionisme,
lleure i par�cipació; i espai públic,
ciutat i convivència.
L’elaboració del nou Pla parteix
d’una fase prèvia d’avaluació i diagnosi durant la qual s’han recollit
dades demogràfiques sobre els
joves de Rubí i s’han man�ngut
entrevistes amb aquells serveis
municipals que incideixen en el
col·lec�u.
Un cop completada aquesta

La jornada serà el 3 de juny a la Torre Bassas. / Cedida

feina, el procés s’obre a la par�cipació dels joves. El 3 de juny,
podran expressar les seves necessitats, inquietuds i propostes en
una jornada oberta que s’iniciarà
a les 10.30 hores. Els joves es dividiran en grups de treball per edats
per debatre sobre les necessitats
i potencialitats del col·lectiu a
Rubí. A la tarda, els par�cipants
es tornaran a distribuir per grups,
en aquest cas segons els seus interessos, per aportar propostes per
a cadascun dels cinc eixos temà�cs

que s’han establert. Entre totes les
idees que es recullin, s’escolliran
aquelles que es considerin més
necessàries per incloure-les al nou
document.
La jornada del 3 de juny està
oberta a nois de 12 a 30 anys.
Per poder-hi assis�r, només cal
formalitzar la inscripció ﬁns al 31
de maig a través del web www.
rubijove.cat, per correu electrònic
a l’adreça rubijove@rubijove.cat o
bé trucant al 93 699 16 63 en horari d’obertura de la Torre Bassas.
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El govern supera el tràmit de l’aprovació
deﬁni�va del pressupost del 2017
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L’execu�u local �ra endavant els comptes amb el suport del PP, C’s i els dos regidors no adscrits
MARTA CABRERA

de la població”.
El portaveu de C’s, José
Abadías, va destacar que
els comptes posen l’accent
en “l’ajut social, la promoció econòmica i millores
a la ciutat”; mentre que
el portaveu popular, Jonatan Cobo, va alertar al
govern que estaran a sobre
“perquè es compleixin els
acords”.

El govern local va aprovar
el pressupost del 2017 de
forma definitiva en una
sessió extraordinària del
Ple dimarts al vespre. Ho
va fer gràcies als vots a
favor del govern, format
pels regidors del Par�t dels
Socialistes de Catalunya
(PSC) i el regidor adscrit a
Convergència Democrà�ca
de Catalunya (CDC) Sergi L’RLT no es va portar a
García, dels dos edils de aprovació
Ciutadans (C’s), dels dos Pel que fa al cap de l’oporegidors del Par�t Popular sició, el republicà Xavier
(PP) i dels dos regidors no Corbera, va cri�car que el
adscrits José Manuel Ma- pressupost se susten� en
teo i María Dolores Marín, “un trànsfuga, dos regidors
del PP que no representen
exmembres de C’s.
Com era de preveure, la el seu par�t i un grup de
C’s dividit”.
resta de parEl porta�ts de l’oposiEl pressupost
veu d’ICV, Ració, Esquerra
Republicana aprovat per aquest mon Capolat,
any ascendeix va remarcar
de Catalunya
que els comp(ERC), l’Alterﬁns als 75,1
tes tenen
na� va d’Unimilions d’euros “mancances
tat Popular
tècniques” i
(AUP), Inicia�va per Catalunya Verds va demanar el mo� u pel
(ICV), el portaveu de CDC qual no s’havien contestat
i Veïns per Rubí (VR) van les al·legacions fetes a la
votar desfavorablement. Relació de Llocs de Treball
El pressupost va �rar enda- (RLT) i per què aquesta no
vant amb 13 vots a favor i es portava al Ple, ja que
va ser aprovada inicial12 en contra.
Els comptes del 2017 ment el mateix dia que el
estan xifrats en 75,1 mili- pressupost. Rodríguez va
ons d’euros i, segons Moi- respondre que es portarà
sés Rodríguez, regidor del a Ple “més endavant”.
El representant de CDC,
PSC, són uns pressupostos
“progressius, socials i que Víctor Puig, va aﬁrmar que
garanteixen les necessitats la forma de governar de

Els dos regidors no adscrits seuen ara al ﬁnal de la bancada dreta del
Ple, lluny dels seus excompanys de C’s. / M.C.

l’actual govern significa
“una esquerda a les ins�tucions” i que el pressupost reflecteix el model
de ciutat del PSC, “arreglar
voreres i fer concerts”.
Per úl�m, el regidor de
VR, va tornar a cri�car la
manca d’inversions en el

pressupost, “només representa l’1,3%”, i va demanar
que s’acabi “el nepo�sme i
el clientelisme del govern”,
a més de demanar la marxa
de Sergi García: “Nosaltres
no serem còmplices de la
corrupció ètica i moral,
facin fora el trànsfuga”.

Resultat de la votació

Vots a favor
• 6 regidors del PSC
• 2 regidors de C’s
• 2 regidors del PP
• 2 regidors no adscrits
• 1 regidor de CDC
13 vots

Vots en contra
• 5 regidors d’ERC
• 3 regidors de l’AUP
• 2 regidors d’ICV
• 1 regidor de CDC
• 1 regidor de VR
12 vots
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El PDeCAT torna a denunciar L’AUP demana sancions per
l’opacitat del govern en temes l’empresa que gestiona dos
de contractació de personal
dels aparcaments del centre
Cristina carrasco

El portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català
(PDeCAT) a Rubí, Víctor Puig,
ha reiterat les seves crítiques
pel que considera manca
de transparència de l’equip
de govern en relació a les
contractacions de personal
i a les promocions internes
de l’Ajuntament.
Puig explica que al novembre, com a president
de torn de la Comissió de
transparència, va sol·licitar
els informes de les contractacions de personal que
s’han dut a terme des de
l’inici del mandat i una relació de totes les promocions,
canvis de destins i millores
amb complements salarials
que s’han fet al consistori
des de l’arribada d’aquest
govern socialista al poder.
Segons el portaveu, l’objectiu de demanar aquesta
informació era que la Comissió de transparència pogués
estudiar aquests informes
i dades per tal d’esvair els
possibles dubtes en les contractacions o bé, si s’haguessin detectat irregularitats,
donar al govern l’opció de
fer marxa enrere.
Puig recorda que algunes de les contractacions
realitzades des de l’inici del

Marta Cabrera

Víctor Puig i Ivan Vila, del PDeCAT. / Iban Coca

mandat han generat una
forta polèmica i que també
s’han plantejat molts dubtes
“al voltant de reubicacions
de persones que anaven a
les llistes del PSC, que han
vist com les seves posicions, i
també els seus complements
salarials, anaven modificats
cap a bé”. En aquest sentit,
el líder del PDeCAT apunta
que “volíem abordar en el si
de la comissió aquest tema
de forma rigorosa i aclarir
els dubtes”.
Puig assegura que l’executiu local no li va facilitar
ni el 30% de la informació
sol·licitada. Davant aquest
fet, es va negar a convocar la
Comissió de transparència.
“Volíem que no fos un pur
tràmit, com s’han convertit
les comissions informatives
en aquest mandat, sinó un
espai on l’oposició pogués
fer la tasca de fiscalització

que li pertoca”, ha apuntat.
Per al PDeCAT, aquest
fet evidencia una vegada
més “l‘opacitat” per part
del govern en el tema de
les contractacions. “Lluny
d’ordenar aquelles mancances de l’Ajuntament, de
normalitzar la situació de
la plantilla i acabar amb la
inseguretat laboral d’aquesta, lluny de fer una passa
endavant per modernitzar
l’Ajuntament, el que veiem
és un absolut immobilisme
en les polítiques de personal”, afirma Puig, que critica
que el govern “sí que s’ha
mogut en aquesta política de
col·locació partidista”.
Des de la setmana passada, la presidència d’aquesta
comissió de transparència
recau en mans d’Iniciativa
per Catalunya, amb qui Puig
ja s’ha reunit per explicar-los
les gestions que havia fet.

L’empresa Eysa, que gestiona els aparcaments municipals de Salvador Allende
i Onze de Setembre, està
incomplint el conveni de
concessió. Així ho afirma
el portaveu de l’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP), Jordi Muntan, que considera
que l’empresa no compleix
“ni amb els horaris, ni amb
la higiene ni amb el control”
que hauria d’estar oferint.
De fet, fa uns mesos, usuaris de l’aparcament Onze
de Setembre es van queixar
per la brutícia de les instal·
lacions i per la falta de personal. En el cas de Salvador
Allende, fa gairebé un any
que hauria d’obrir les 24
hores i encara no ho fa.
El portaveu de la formació subratlla que “Eysa
fa anys que incompleix
el conveni” i, per aquest
motiu, considera que cal
“sancionar l’empresa i estudiar la possibilitat d’una
rescissió del contracte per
incompliments”. La gestió
dels dos aparcaments per
part de l’empresa, propietat
des del 2015 del fons de capital risc Portobello, caduca
el 19 de gener del 2024.
Davant aquesta situa-

ció, Muntan es pregunta si
l’Ajuntament fa realment
un control dels serveis que
té externalitzats: “No sabem quines accions ha fet
l’Ajuntament per corregir la
situació, no ens consta que
hagi fet res”.
En cas que el consistori
apostés per rescindir el
contracte, l’AUP creu que
aquest és un servei que caldria prestar des del mateix
Ajuntament: “No només
per una qüestió econòmica,
sinó perquè està clar que es
prestaria un millor servei”.
A més, segons afirma el
portaveu, “la gestió directa
permet més flexibilitat i
evitar el que està passant

ara, que és l’empresa qui
decideix quan s’acabarà
obrint un aparcament 24
hores”.
Setmana de la mobilitat
D’altra banda, l’AUP presentarà una moció al Ple per
celebrar de forma anual
la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, amb
activitats de sensibilització
ciutadana. L’Alternativa
també demana amb aquesta moció que es realitzin
jornades participatives al
voltant del nou Pla de Mobilitat i que es promocioni
el transport públic, la bicicleta i els desplaçaments
a peu.

L’aparcament de la plaça Salvador Allende fa gairebé un any que
hauria d’estar obert les 24 hores. / Arxiu

ERC reitera la necessitat de regular les
activitats privades al parc de Ca n’Oriol
La formació insta al govern local a posar en marxa ja el
projecte de transformació real d’aquest gran espai verd
C. Carrasco

Xavier Corbera i Ariadna Martín, d’ERC. / Iban Coca

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) ha tornat
a plantejar la necessitat de
regular els usos privats del
parc de Ca n’Oriol, activitats
com festes d’aniversari o
celebracions. Segons explica
Xavier Corbera, portaveu
d’ERC, amb l’arribada del
bon temps aquest tipus
d’activitats són cada cop
més freqüents en aquest
espai verd i les conseqüències d’aquestes –música
alta, soroll, brutícia i restes
no recollides, dificultats de
convivència...– provoquen

les queixes del veïnat i de la
resta d’usuaris del parc.
Corbera recorda que fa
uns mesos ja van presentar
una moció proposant precisament regularitzar usos
privats. Esquerra proposava
que els usuaris hagin de
demanar permisos gratuïts a
l’Ajuntament per poder realitzar aquest tipus d’activitats
amb l’objectiu que la gent
es fes responsable del parc i
de com el deixaven posteriorment. La proposta va ser
desestimada pel govern, qui
va argumentar que els mecanismes de control i vigilància
ja estaven funcionant.

Després d’aquests mesos, i coincidint amb l’arribada de la primavera, ERC
assegura que continuen rebent queixes veïnals perquè
la problemàtica es manté.
“Cal prendre mesures per
conservar aquest espai i
per garantir la bona convivència de la gent”, apunta
Corbera, qui considera que
“aquest tema no pot caure
en l’oblit”.
Mesures que la formació
republicana creu que són imprescindibles, com a mínim,
fins que no s’iniciï el gran
projecte de transformació
del parc, una actuació que

Esquerra ha instat al govern
a posar en marxa i a fer realitat com més aviat millor.
El portaveu dels republicans
recorda que es va obrir un
procés de participació sobre
aquest projecte, “del qual
només hem rebut informació unidireccional per part
de l’Ajuntament”, i que el
Pla d’inversions on es contemplava aquesta actuació
ja està aprovat. “Cal una
transformació real del parc
de Ca n’Oriol” apunta Corbera, que també assenyala que
“és un espai importantíssim
no només per Ca n’Oriol sinó
per tota la ciutat”.
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La crisi interna de C’s s’agreuja amb
la sor�da del par�t de dos regidors

Els edils asseguren que el 80% de la militància ha marxat perquè
el portaveu ha actuat de forma “autoritària i dictatorial”

José Manuel Mateo i María Dolores Marín abandonen el par�t, però con�nuaran com a regidors no adscrits. / M.C.

MARTA CABRERA

L’agrupació local de Ciutadans
(C’s) està immersa en una
greu crisi interna després
que dos dels seus regidors,
José Manuel Mateo i María
Dolores Marín, hagin decidit
abandonar el par�t. La marxa es produeix després que
fa unes setmanes diversos
membres de la junta direc�va
de l’agrupació i altres militants
anunciessin la seva intenció

de marxar per desavinences
amb l’actual portaveu del grup
municipal, José Abadías.
Els dos regidors van sollicitar el 10 de maig sortir
del grup municipal de C’s i
con�nuaran com a regidors no
adscrits. Dilluns, acompanyats
d’altres exmilitants, van oferir
una roda de premsa per donar
explicacions.
María Dolores Marín, en
nom dels dos regidors i de la
militància que ha marxat i que

representa, segons els edils, el
80% dels aﬁliats, va assegurar
que Abadías “ha actuat de
forma autoritària i dictatorial”.
Els dos regidors no adscrits
afirmen, com ja van fer les
persones que van marxar del

“Marxem per
dignitat, estem farts
de votar coses al
Ple que no van
amb nosaltres”

par�t al març, que les decisions que pren el par�t no es
consulten a la militància, però
tampoc al grup municipal.
“Marxem per dignitat,
estem farts de votar coses
al Ple que no van amb nosaltres”, aﬁrma la regidora, que
també ha carregat contra el
portaveu, dient que és una
persona que “no està acostumada a treballar en equip”. Els
edils insisteixen que marxen
per discrepàncies amb el
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Abadías acusa els dos regidors de no
treballar i els demana que tornin l’acta
El portaveu del grup municipal, José Abadías, aﬁrma
que els dos regidors que
han marxat “no han aportat
res ni han fet cap proposta”
i creu que la seva actuació
respon a la voluntat de “fer
mal”. També els acusa de no
assis�r a plens ni comissions
i els demana que “retornin
l’acta, tal com es van comprometre amb la signatura
d’un codi è�c abans de les
eleccions”.
En aquest sentit, Mateo i Marín apunten que el
codi è�c només contempla
el retorn de l’acta en cas
“d’imputació”. A més, Marín
portaveu i no per qües�ons
ideològiques del par�t.
Els dos regidors apunten
que els problemes es van
agreujar per la votació de
l’entrada al govern del regidor
Sergi García, al novembre,
ja que afirmen que no van
ser consultats fins 4 hores
abans. Un fet que Marín ha
qualificat “de desconfiança
inacceptable”.
Tot i això, cap dels dos es
penedeix del vot favorable a
l’entrada de García al govern.
Segons Mateo, “votar a favor
de l’entrada de Sergi García al

ha explicat que va faltar a
dos plens per operacions
mèdiques de dos familiars
directes, mentre que Mateo
no assisteix a les comissions
per incompa�bilitat amb la
seva feina: “Jo sóc regidor
i segueixo aixecant-me a
les 5.30 hores del ma� per
treballar, ell –en referència
a Abadías– va deixar la feina
per dedicar-se a la polí�ca”.
Amb la marxa dels dos
regidors, C’s es queda amb
només dos representants i
s’obre un nou escenari al Ple,
ja que, en principi, es trenca
la majoria formada pel PSC,
C’s i PP.
govern era evitar que Xavier
Corbera (ERC) fos el nou alcalde”, alhora que reconeix que a
Rubí hi ha hagut un presumpte cas de transfuguisme: “Això
té un nom i tots sabem quin
és, encara que sigui legal”.
Els dos regidors descarten
entrar al govern –de fet la llei
no permet que els regidors no
adscrits �nguin competències
polítiques ni tampoc que
entrin en un altre grup municipal– i també anar a cap altre
par�t. De fet, Mateo va deixar
clar que quan acabi el mandat
abandonarà la polí�ca.
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D

arrerament ha entrat en el debat
polític, sobretot en el municipal,
la qüestió de les internalitzacions
i les externalitzacions de serveis,
o el que és el mateix, si una empresa privada
ha de prestar serveis públics o ho ha de fer
directament l’administració.
Perquè ens fem una idea, en el cas de
Rubí estem parlant de serveis tan diferents
com la neteja dels espais públics i la recollida
de les escombraries, la grua, la deixalleria, el
manteniment de les zones verdes, la neteja
de dependències municipals, la zona blava,
el servei d’aigua o els aparcaments. El debat
està sobre la taula, es discuteix sobre eficiència
econòmica, la qualitat del servei, els avantatges
i inconvenients, però el que falta són dades
rigoroses per saber si realment el ciutadà surt
guanyant o perdent amb l’externalització de
cadascun dels serveis. A Rubí, com en la resta

Perill a l’Escardívol
Per circumstàncies casuals, vaig adonar-me,
fa uns 4 anys, que la xemeneia de la zona de
l’Escardívol, tocant a Ràdio Rubí, patia un
estrany desplaçament, que fins aleshores no
m’hi havia fixat i que l’observació periòdica
m’ho va confirmar.
Això va ser el maig del 2013 i seguidament
ho vaig exposar a l’Ajuntament de Rubí
(TO-13-165-XR del 3 de maig de 2013) per
tal que constatessin si podia haver-hi alguna
eventualitat. Entre les trobades amb el servei
tècnic, deien que ja ho tenien en compte i que
ho estaven avaluant. I així va anar passant el
temps. Mentrestant, vaig procurar obtenir
fotos de la xemeneia de quan era recta i de com
està ara, on s’aprecia una inclinació preocupant.
En el temps actual, li presento el tema a la
Síndica actual, la qual va entendre la meva
preocupació davant les imatges fotogràfiques.
Va actuar amb la diligència que la caracteritza
i em proposava que es faria un estudi amb
una empresa tècnica aliena a l’administració,
fent-li jo l’observació que si els nostres tècnics
ja tenen feina començada sobre aquest tema,
com m’havia mostrat el senyor Milà, no seria
massa ètic buscar solucions foranes. Però això
no és el quid de la qüestió.
La meva teoria és que la inclinació de la

El Tuit de la setmana
jualbacar @jualbacar
@AjRubi @rubitv_
cat Lás�ma de
equipamiento. Gente
usándolo, pero lo mismo
te pinchas con un cardo
que pisas una caca
#rubicity

EDITORIAL

Servei públic-privat

de municipis, hi ha exemples d’externalitzacions exitoses i fallides. El cas dels aparcaments,
que ha tornat a ser notícia aquesta setmana,
és un bon exemple d’això.
Al centre hi ha tres pàrquings, el del Mercat, gestionat per la marca Parkia, el de l’Onze
de Setembre i el Salvador Allende, gestionats
els dos per Eysa. El primer, externalitzat per
50 anys durant el govern del Partit dels Socialistes de Catalunya, va ser construït per la
mateixa empresa, que cada any abona l’1% dels
beneficis. És un aparcament que obre les 24

hores i que, entre altres serveis, disposa d’un
punt de recàrrega elèctrica per a vehicles.
Pel que fa a l’aparcament de l’Onze de
Setembre, va aconseguir una explotació
de 20 anys de la instal·lació, que ja estava
construïda, durant el mandat d’Iniciativa per
Catalunya Verds (ICV) i anualment paga a
l’Ajuntament 21.000 euros més el 50% dels
beneficis. El pàrquing fa anys que, segons
denuncien els usuaris, no compleix els mínims
exigibles en higiene, tampoc de control ni de
manteniment.

Cartes de la ciutadania

xemeneia és degut a dues possibles causes.
Primer, que l’assentament i el pes concentrat
en tan reduït espai està sobre del que va ser
la llera de la riera (segons expressats amb
estudis fets) i que cada any és castigat, aquest
espai, amb el terrabastall que produeixen
les explosions dels piromusicals de la Festa
Major.

16 de maig

Vist això, el dictamen tècnic que us
aporto i el més significatiu, es basa amb el
següent: “Que el desplaçament en el cap de la
xemeneia és de 19,50 cm.” i la conclusió final
de l’estudi tècnic és textualment el següent:
“Vist l’informe redactat des dels serveis tècnics
de data 5 de maig del 2017, he estimat la
queixa i he recomanat a l’Ajuntament que

La mateixa empresa, Eysa, gestiona el de
Salvador Allende, que també es va adjudicar
sota el mandat d’ICV ja construït i anualment
abona el 20% dels beneficis. En aquest cas,
l’aparcament hauria d’obrir durant les 24
hores des del juny del 2016, però avui dia
encara no ho fa.
En el cas dels dos darrers equipaments és
inadmissible que les empreses no compleixin
amb els contractes i no prestin correctament
el servei, però encara és més greu que l’Ajuntament no controli eficaçment les empreses
que presten serveis públics.
Sortiria a compte municipalitzar els
aparcaments, econòmicament i qualitativa?
No ho sabem. I la resta de serveis? Tampoc.
És probable que alguns es puguin assumir i
altres no. El que és segur és que cal analitzarho amb deteniment i establir què és el millor
pels ciutadans de Rubí cas per cas.

s’executi de FORMA URGENT el projecte
de consolidació de l’estructura de la xemeneia,
a la vegada que es valori explícitament per
part dels tècnics responsables d’executar el
projecte i els responsables de Protecció Civil
el risc que podria suposar la realització del
Piromusical durant la Festa Major d’enguany,
donat que la seva realització es fa a l’esplanada
de l’Escardívol”. La senyora Síndica, a
pregunta meva, em confirma que l’alcaldessa
és conscient de la situació. La meva opinió
és que sigui tancat el recinte. Protecció a
totes les dependències on hi ha estudiants,
principalment a l’escola bressol. I el més
ràpid, penso jo, seria enderrocar la meitat de
la xemeneia, per no dir tota, ja que no té cap
atractiu ni història que motivi la conservació.
L’important és que quan apareguin
aquestes ratlles, ja s’hagi començat a actuar. La
gran quantitat de persones que intervenen no
poden ser posades en perill. He de pensar que
la senyora alcaldessa ja haurà pres les mesures
per tal que, quan aparegui aquestes ratlles en
aquest diari, puguin estar tranquil·les. Un
endarreriment seria preocupant.
Dues imatges, d’abans i d’ara, marquen
la diferència que molt bé han qualificat els
tècnics.
Albert Roma

Opinió
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RUBÍ SOLIDARI
EL CETA és l’Acord Integral
d’Economia i Comerç entre
el Canadà i la Unió Europea.
El tractat el va signar el 30
d’octubre la tecnocràcia del
Consell de la Unió Europea
i la Comissió Europea, i el va
ratificar la majoria neoliberal
del Parlament Europeu el
passat 15 de febrer.
El 24 de març el Consell
de Ministres el va ratificar i el
va enviar al Congrés de Diputats. Es preveu que a principis
de juny arribi al Parlament i al
Senat com a projecte de Llei
per la seva aprovació.
La voluntat del PP és que
es faci un tràmit parlamentari
exprés per ratificar el CETA a
corre-cuita sense deixar molt
de temps per a l’anàlisi o la
consulta ciutadana, i sense
temps per fer un estudi rigorós
de les conseqüències de la seva
aplicació.
I aquesta posició respon
al fet que el PP sap que com
més temps passi, més possibilitats que es coneguin les
greus amenaces que significa
el CETA per a la majoria de
la població. I a més, no vol
que el debat a l’estat espanyol
coincideixi amb el que faran
altres països de la UE, com
França o Holanda perquè

No al TTIP/CETA

aquests països podrien aturar
la proposta.
Però aquest tràmit a la
desesperada i sense soroll
també interessa al PSOE i
C’s. En primer lloc, perquè
coincideixen amb la filosofia
d’aquesta proposta neoliberal
i, en segon lloc, perquè això
evitarà que hagin d’escoltar
organitzacions i associacions
pròximes al partit que estan
en contra, com per exemple
la UGT.
És important destacar que
el Congrés dels Diputats i el
Senat no poden variar el text
del tractat, com tampoc ho
poden fer la resta de parlaments nacionals, ja que és un
acord tancat. Solament poden
votar sí o no i això suposa una
manca més de sobirania parlamentària i de ruptura dels
principis bàsics d’un estat de
dret. De què serveix un parlament si només ha de signar
i ratificar sense pensar ni
valorar? Es tindran en compte
els parlaments autonòmics o
els governs municipals? No.
I això malgrat que alguns
parlaments autonòmics i més
d’un centenar d’ajuntaments
importants de l’estat espanyol,
entre ells el de Rubí, han
rebutjat el CETA i també el
TTIP.
L’aprovació del CETA
en el Congrés dels Diputats

obrirà la porta a més privatitzacions dels serveis públics
i, a més, inclou clàusules que
impedeixen la remunicipalització dels serveis públics;
limita la regulació del sistema
financer i contempla la creació
de tribunals privats d’arbitratge, aspectes que soscaven la
democràcia i creen un sistema
de justícia paral·lela, al marge
del sistema polític.
L a c ampanya ‘ No al
TTIP/CETA’, formada per
350 organitzacions, de la qual
Rubí Solidari en forma part,
recordarà al Parlament que,
si no dedica suficient temps a
estudiar el tractat, no complirà
la seva funció legislativa i de
control. Molts ens preguntem
si no seria factible la celebració d’un referèndum sobre el
CETA. Creiem que sí, sempre
que hi hagi voluntat política,
ja que l’article 92 de la Constitució espanyola recull el
referèndum consultiu no vinculant per decisions polítiques
d’especial transcendència. El
CETA és un cas especial de
transcendència política, social
i econòmica perquè canvia
l’ordenament polític i jurídic
i els processos legislatius.
La voluntat política del PP,
PSOE i C’s ja va quedar molt
clara el novembre passat quan
van declinar la proposta presentada per Unidos Podemos

i ERC de sotmetre el CETA
a un referèndum.
Tot i el fracàs d’aquesta
proposta en l’àmbit polític,
seria molt important que existís un moviment ciutadà que
juntament amb els partits polítics proposés la creació d’una
comissió d’estudi del CETA,
per resoldre greus polèmiques
sobre temes relacionats amb
gestió dels serveis públics,
els tribunals d’arbitratge, les
regles de la propietat intel·
lectual, la precarietat laboral,
la regulació dels serveis financers, la rebaixa dels estàndards
ambientals que posen en perill
la salut...etc.
És el CETA bo per a les
petites i mitjanes empreses?
No. Segons experts, d’un total
de 20 milions de pimes de la
UE només 6.500 es podran
beneficiar de les rebaixes aranzelàries i no aranzelàries. Les
mateixes pimes denuncien
que es trobaran en desavantatge respecte a les grans empreses. Consideren que els reglaments tècnics i les normes
no haurien de desregular-se
o abaixar-se de nivell. Queda
clar que aquest acord CETA
afavorirà les grans empreses
multinacionals i limitarà el
dret a regular dels governs.
Un estudi de la Universitat de
Tufts, Massachusetts, parla de
la pèrdua possible de 200.000

llocs de treball a la UE, de
l’increment de desigualtats i
tensions socials, desviament
del comerç dintre de la UE,
desviació de la participació
de l’ingrés laboral... El CETA
conduirà també a la compressió dels salaris amb una pèrdua l’any 2023 d’entre 316 i
1331 euros a la UE, i la pèrdua
neta d’ingressos del govern
amb la consegüent disminució
de pressupost per a l’estat del
benestar i la pèrdua neta en
termes de PIB.
Una ràpida aprovació del
CETA al Congrés dels Diputats per part del PP, C’s i
el PSOE confirmaria –una
vegada més– que els tres
partits treballen per les elits
econòmiques i financeres,
per les empreses de l’IBEX
35, segrestant la democràcia i
concentrant la riquesa, la qual
cosa comportarà un increment
de les desigualtats, les tensions
socials i la por. Un brou de
cultiu perfecte per oportunistes racistes i misògins com
Trump i Le Pen.
Creiem que el CETA no
és la solució als problemes
econòmics de la nostra societat i per això rebutgem aquests
acords, que són la causa de la
crisi econòmica i de les seves
conseqüències desastroses per
a les classes populars.
Defensem el control pú-

blic sobre sectors estratègics
com l’energia i les finances, la
remunicipalitzacio dels serveis
privatitzats, lleis que prohibeixin els desnonaments, clàusules socials per les compres i
contractacions públiques, més
diners públics per als serveis
socials, l’erradicació de les
causes de la pobresa, la lluita
per frenar el canvi climàtic,
la descarbonització i l’impuls
a les energies renovables com
a eina de desenvolupament,
a polítiques de sobirania alimentària, a un comerç just
basat en la desglobalització i al
comerç local de proximitat.
Cal continuar la mobilització i mantenir informada
la ciutadania, l’única que
amb la seva mobilització pot
fer canviar aquesta situació,
impossibilitar la ratificació del
CETA pressionant els grups
parlamentaris, denunciar els
múltiples perills que significa
el CETA i demanar als grups
parlamentaris que hi estan en
contra que facin una petició
al Tribunal Constitucional
perquè es pronunciï sobre la
seva constitucionalitat.
A Rubí, farem una exposició del 22 de maig al 5 de
juny sobre el TTIP, el TISA
i el CETA a l’Ateneu i una
xerrada informativa el dia 30
de maig amb Javi Lechon, del
comitè català NoalTTIP.

Habitatge: una altra assignatura pendent

RAMON CAPOLAT
Regidor d’ICV

preveu construir 38 habitatges
en règim lliure a Can Sant
Joan.”

“18,5 M€ recaptats el 2016,
que serviran x comprar 350
habitatges x ús social. Portem
+600 pisos comprats: ampliem
parc, evitem l’especulació”

Aquesta és la notícia que
publica l’INCASÒL a la seva
web el passat 26 d’abril. La
il·lustra amb una fotografia
de Damià Calvet, director de
l’INCASÒL i Lluís Marçà,
President del Grup La Llave
de Oro fent una encaixada
de mans.

Aquest és el tuit que
Damià Calvet, Director de
l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i tinent d’alcalde
d’Urbanisme, Economia i
Hisenda de Sant Cugat, va
publicar el passat 4 de maig
al seu compte personal de
twitter (@damiacalvet).
“L’Institut Català del Sòl,
INCASÒL, i el grup La Llave
de Oro (SAMATO, SA) han
signat un contracte de compravenda de la parcel·la número
6 del sector ampliació de Can
Sant Joan, a Rubí (Vallès Occidental). Els terrenys compten
amb una superfície de 1.275m2
de sòl, 2.808m2 de sostre i un
preu de venda d ’1.187.784
euros (sense IVA). La promotora

“M’he assabentat per la
premsa de la notícia de la venda
dels terrenys de l ’INCASÒL
a un promotor privat per a
fer habitatges de règim lliure.
Fa poc temps vam rebre una
trucada de l’INCASÒL on ens
preguntaven si preferíem que
les promocions d’habitatge en
aquest sector fossin per habitatges de lloguer social o en règim
lliure i vam respondre que la
nostra opció era la primera.
Estic indignada.”
Aquesta fou la resposta no
textual (encara no disposem
de l’acta de Ple) que l’alcal-

dessa de Rubí va donar a una
pregunta sobre els projectes
de l’INCASÒL a Can Sant
Joan que li va fer la regidora
Mireia Gascón (AUP) en el
Ple del passat mes d’abril.
Aquest article es podria
acabar aquí afegint una darrera línia que digués: I ara,
treguin vostès les seves pròpies conclusions.
Doncs sí, treguin vostès
les seves pròpies conclusions,
però abans permetin-me que
faci algunes preguntes per
ajudar a reflexionar sobre les
polítiques d’habitatge que
es fan o no es fan a la nostra
ciutat.
Si Rubí té un parc
públic d’habitatge de
lloguer de 308 pisos
(Ajuntament+PROURSA+
INCASÒL+IMPSÒL) i
prop de 3.000 pisos buits, és
adequat vendre sòl públic a
operadors privats per construir nous habitatges que van
al mercat lliure?
Si a Rubí prop de 4.900
famílies es troben en una situació d’emergència en l’àmbit

de l’habitatge i la pobresa
energètica, d’acord amb el
que estableix la Llei 24/2015,
on són les actuacions en polítiques d’habitatge que ha
implementat el govern municipal per afrontar aquesta
situació?
Si el govern municipal
reconeix que en els darrers
anys no s’ha construït cap
habitatge de protecció oficial
i que no ha rebut cap cessió
d’habitatges per part de la
banca per ampliar el parc
públic d’habitatges de lloguer,
que pensa fer per revertir
aquesta situació?
Com explica el govern
municipal de R ubí que
l’Ajuntament de Sant Cugat
destini 551.400 euros per
un període de 4 anys per a
la realització del programa
de mobilització d’habitatges
buits adreçat a persones en
risc d’exclusió residencial i el
pressupost municipal de Rubí
no destini ni un euro a aquest
tipus de programes?
Com s’explica que si la
conselleria de Territori i Sos-

tenibilitat, en la presentació
del Decret del nou Pla per
l’habitatge 2013-2016, va
manifestar que es potenciarà
la construcció d’habitatges
públics en zones de més demanda i es potenciaran les polítiques socials, l’INCASÒL,
institut que depèn d’aquesta
conselleria, vengui sòl públic
de Rubí per construir habitatges pel mercat lliure?
Com s’explica que davant
d’aquest fet, l’equip de govern
municipal, no plantegi cap
contraproposta, a part de la
lògica indignació?
Si per 22 habitatges de
protecció oficial, en règim
de lloguer amb opció a compra, que ha ofert l’IMPSÒL
aquest any a Rubí, s’han presentat 359 sol·licituds, quina
és l’estratègia del govern municipal amb els propietaris de
sòl públic per donar resposta a
aquesta important demanda?
Podríem continuar fent
preguntes relacionades amb
la manca d’oportunitats que
tenen els joves de Rubí per
emancipar-se de la llar fami-

liar, de l’accés a l’habitatge de
les persones en risc d’exclusió
social, dels desnonats, de
la manca de recursos que
pateixen aturats o famílies
monoparentals per accedir a
un habitatge i també sobre els
incompliments de l’equip de
govern dels acords adoptats
en matèria d’habitatge en el
Ple i en els espais de participació creats a l’efecte, etcètera,
etcètera.
El que fan evidents aquestes preguntes és la més absoluta manca de lideratge i de
voluntat política per afrontar
un dels principals problemes
que té una part important dels
nostres ciutadans.
Manca de lideratge en
aplicar les polítiques que a
altres ciutats del nostre entorn ja estan donant resultats,
manca de capacitat de gestió i
manca de priorització en l’assignació de recursos públics
per fer front a un dels primers
problemes que tenen molts
rubinencs i rubinenques, l’accés a un habitatge de lloguer
a preu assequible.
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La Cambra de Terrassa premia l’empresa rubinenca
Deltalab per la seva consolidació internacional
La ﬁrma, amb seu al polígon industrial La Llana, es dedica al disseny i a la fabricació de
productes d’un sol ús per a laboratoris i exporta a més de 125 països d’arreu del món
a les necessitats de cada
mercat internacional.
Actualment, Deltalab
compta amb una plantilla
professional de 104 treballadors i comercialitza
regularment a més de 100
països a través d’una xarxa
formada per més de 800
distribuïdors. El 55% de la
seva facturació el destina a
l’exportació.

REDACCIÓ

L’empresa Deltalab SL, amb
seu a Rubí i dedicada al
disseny i la fabricació de
productes d’un sol ús per
a laboratoris, serà guardonada per la seva trajectòria
i el seu esforç innovador,
que li han permès consolidar una política estable
d’expansió en els mercats
internacionals.
Així ho ha anunciat la
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa,
que ha fet públics els noms
de les 12 empreses que enguany seran reconegudes
amb els Premis Cambra
2017.
La ﬁrma rubinenca rebrà el Premi a la Trajectòria
Internacional Consolidada.
Fundada l’any 1976 per a la
producció de tubs, Deltalab
va iniciar la seva activitat

Deltalab, ubicada al polígon La LLana, va ser fundada l’any 1976. / Iban Coca

exportadora l’any 1980 i
l’any 1995 es va traslladar
a unes noves instal·lacions
d’11.500 m2 al polígon La
Llana. A principis dels anys
2000, l’empresa ja va ser

reconeguda amb el Premi a
la Internacionalització de la
Generalitat de Catalunya.
Amb més de 40 anys
d’experiència, l’empresa ha
consolidat els processos de

fabricació i un departament
de recerca, desenvolupament i investigació sòlid,
amb capacitat de desenvolupar solucions a mida per
al sector sanitari adaptada

Altres empreses guardonades
Juntament amb Deltalab,
també seran guardonades
les empreses Amate Audio,
Lúcid Product Design Agency, Mutua de Terrassa, Nifco Products España i Serafí
Indústria Gràﬁca Publicitària, totes elles de Terrassa,
Lorefar (Faro Barcelona) de
Castellbisbal, HP Printing &
Computing Solutions, Batec
Mobility i Invinet Sistemes

de Sant Cugat del Vallès,
Catlab (Parc Logístic de la
Salut) i Bidons Egara de
Viladecavalls.
Un jurat, de caràcter multidisciplinari, format per
representants de la Cambra, de la Generalitat, dels
ajuntaments de Terrassa,
Rubí i Sant Cugat, de representants dels mitjans
de comunicació i empreses
premiades l’anterior edició
han escollit les empreses
guardonades.
Properament, es coneixeran també les empreses
guardonades en les categories d’Iniciativa Empresarial
a la Demarcació, Empresa
de Nova Creació i Lideratge
Empresarial, que atorga
el comitè executiu de la
Cambra.
Els guardons es lliuraran a mitjans del mes de
juny.

¿Tengo que modiﬁcar
el testamento si me
divorcio?
Normalmente, cuando se
produce un divorcio, si
los ex cónyuges ya habían
hecho testamento, suele
tomarse la precaución de
modificarlo. Eso ocurre
también cuando los divorciados forman una nueva
familia, con nuevos hijos,
etc. Es evidente, que en
esos casos hay que pensar
bien cómo hacer el testamento para que los bienes
pasen a quien uno desee y
no los pueda “tocar” quien
no se desee que lo haga.
En Derecho sucesorio
hay muchas fórmulas para
hacerlo.
Ahora bien, no está de
más saber que cuando una
persona se divorcia o separa y también cuando cesa
en su relación de pareja de
hecho, todas las disposiciones testamentarias hechas a favor del cónyuge o
pareja de hecho, se tienen

automáticamente por no
puestas. Por tanto, los cónyuges o parejas de hecho
instituidas como herederos
en un testamento dejan
de serlo tras el divorcio o
separación.
En cualquier caso,
siempre es conveniente

revisar bien el testamento
y modiﬁcarlo si se desea
cuando la situación vital
cambia. Sin olvidar tampoco los seguros de vida.
Edurne Zunzunegui Lasa
Abogada de Familia
Sant Cugat del Vallès

Publicitat
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PLAçA NOVA / LeS
TORRES
Pis de 70m2 que inclou
2 hab. dobles i una
individual. Menjador,
cuina i bany amb
dutxa gran. Calefacció
centralitzada, aire
condicionat. Armaris
empotrats a dues
habitacions. Sostre rebaixat amb fusta al passadís i fals
sostre amb fris al menjador. En una zona prop de tots
els serveis. Preu: 115.000€
C/Lourdes/Basses
Dúplex nou de 3 hab.
situat a una bona zona
d’activitat comercial i ben
comunicada. Un primer pis
amb saló-menjador, cuina,
bany i dues habitacions,
i al segon una habitació
amb bany i terrassa solàrium. Traster INCLÒS i pàrquing
opcional. Ideal per viure en un edifici nou en un barri
molt dinàmic a prop de tots els serveis. Preu: 180.000€
C/La Perla. Rubí
Gran dúplex de 140m2
reformat íntegrament.
Consta d’un gran salómenjador amb balcó, 3
hab. dobles (una amb
vestidor) + sala de jocs,
cuina office de 16m2, 2
banys, armaris encastats, calefacció i aire condicionat.
Preu: 175.000€
C/Unió-Zona Centre
Si el teu somni és viure al
centre, però et desanima
la dificultat per trobar
aparcament, estàs de sort.
T’encisarà aquest preciós
dúplex situat en ple centre de
Rubí i amb DUES PLACES DE PÀRQUING. El seu estat és
impecable; tot exterior i perfecte per a famílies de dos o tres
membres que els agradi gaudir de l’ambient i l’encís del
centre de la ciutat. A un pas de tots els serveis, comerços
de proximitat, escoles…Informa’t! Preu: 160.000€
C/Riera-Zona centre
Pis ubicat al centre amb
3 hab. Una suite, un bany,
saló-menjador amb sortida
a balcó i cuina americana.
Es ven MOBLAT i amb
plaça de pàrquing. Preu: 150.000 €
C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78
administracio@finquesorbis.com
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PIS CARRER BARTRINA
Pis 3 habitacions (2 dobles i 1 individual). Cuina amb
sortida a safareig i bany reformat.
Preu: 118.000€ Ref.: 686-1020

PLANTA BAIXA A ESTRENAR
De 75m² amb 2 hab. dobles i pati de 15m². Garatge
privat amb entrada directa a la vivenda. Ubicada molt
a prop estació FGC.
Preu: 139.000€ Ref.: 686-1001

ÁTIC-DÚPLEX 3 HAB.
Fantastic dúplex de 3 hab (2 dobles), 2 banys i cuina
office molt amplia. Terrassa i plaça de pàrquing.
Preu: 187.000€ Ref.: 686-1025

PIS CONSERVAT AMB TERRASSA I BALCÓ
Situat a la zona del Progrés.
Sup. 94m2, 3 Hab. (2 dobles).
Calefacció y ascensor.
PREU: 120.000€

PIS TOTALMENT REFORMAT AMB PÀRKING
Situat a la zona de Ca n’Oriol.
Sup. 140m2, 4 hab. (tres dobles i una individual)
2 Banys, Balcó, calefacció. Sense ascensor (2º).
PREU: 175.000€

PLANTA BAIXA AMB PATI
Situat a la zona Centre.
Sup. 105m2, 3 hab. (2 dobles), calefacció i acc.
En molt bon estat, per entrar a viure.
PREU: 125.000€

PIS CA N’ORIOL
Pis 2 hab. Cuina i bany reformats, en perfecte estat. Plaça
de pàrquing i traster.
Preu: 115.000€ Ref.: 686-1016

OPORTUNITAT CASA UNIFAMILIAR A CAN MIR!!
Casa estil cabana de 90m². 3 habitacions; 1 bany. Cuina
americana Saló-Menjador de 20m² amb xemeneia. Jardí
de 500m² 2 trastero de 30m².
Preu: 129.000€ Ref.: 686-1014

DOS PISOS EN UN, 7 HABITACIONS
Situat a la zona del Centre-Progrés.
Sup. 210m2, 7 hab. (1 Suite, 3 dobles i 3 indv.)
4 balcons, 3 banys, pis d’origen amb xemeneia.
PREU: 250.000€

RUBÍ

Pis de dues habitacions
(abans tres), menjador, cuina i bany. Amb terrassa de
20m2 cantoner amb sol tot
el dia. Sòl de gres. Llest per
entrar a viure, amb tot tipus
de serveis al seu voltant.
Zona Mercat-antiga Inem.
Preu: 80.000€ Ref.: DV1937
Preciós pis de 75m2, tres
habitacions, menjador
ampli lluminós, cuina
independent i bany. Petita
balconada a exterior.
Especialment ben situat,
enfront del CAP Mútua. Llest
per entrar a viure. Ideal per
a tot tipus de famílies! Preu: 140.000€ Ref.: DV1929
Àtic de 75m2, tres habitacions, menjador de 18m2
amb sortida a balconada,
cuina independent i bany
totalment reformat. Balconada de 7m2. Sòls de parquet i gres. Edifici d’obra
vista. Opció plaça de
pàrquing per llogar en la mateixa finca. Zona MercatInem. Preu: 157.000€ Ref.: DV1888
Gran planta baixa de
94m2, quatre habitacions,
tres dobles i una individual,
ampli menjador de 25m2,
cuina independent office de
14m2 i dos banys complets,
un en suite matrimonial.
Terrassa de 43m2. Plaça de
pàrquing gran per cotxe i moto. Finca del 2004. Zona
crta St.Cugat.
Preu: 220.000€ Ref.: DV1901
Local de 130m2 amb dos
aparadors. Té divisions,
condícia i sortida de fums.
Amb escomesa de gas.
Apte per a tot tipus d’activitats, especialment d’hostaleria.
Preu: 500€/mes
Ref.: D1184
Propietari! Vols llogar el teu pis? Tenim molta demanda
de pisos de lloguer i molta experiència en aquest
àmbit! Confiï en nosaltres i llogui sense problemes!

C/ Víctor Balaguer, 8 de Rubí
T. 93 488 67 31
www.expofinques.com

ACE Inmobiliaria
C/ Monturiol, nº5
T. 93 595 06 99

Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59
www.inmoeuropeas.com
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VOLS UN PIS, UNA CASA, UN TERRENY...?
DEIXA DE BUSCAR, TOT EL QUE NECESSITES, A UN COP D’ULL

¡ATENCIÓN! - ESPECIAL INVERSORES
ALTAS RENTABILIDADES

PISO CAN BERTRAN
3 hab ext (2 dob), salón 15m2, cocina reformada,
baño reformado, gas, calef, alum, gres, asc, para vivir.
Precio: 86.000€

CASA A PREU DE PIS, NO DEIXI DE VEURE-LA
120m2 de vivenda 600m2 de terreny 3 hab. opció de
més, piscina i barbacoa.
PREU: 165.000 REF. D-02970

Piso 90m2, 4 hab. Situado
en Crta. Terrassa. Origen
(Ref. 11152/D)
VENTA: 79.905€
RENTABILIDAD: 8%

Piso 62m2,2 hab. dobles.
Situado en la Serreta.
Origen
(Ref. 10903/D)
VENTA: 75.600€
RENTABILIDAD: 8%

PISO CA N’ORIOL
3 hab ext (2 dob), salón
18m2 a balcón, cocina ext,
lavad, baño 4p, gas, v
alum, asc, exterior, mucha
luz, buenas vistas.
Precio: 106.000€
PISO PROGRESO
96m2, 3 hab ext, salón 24m2 a balcón grande, cocina
reform ext, baño grande ext, gas, calef, a ac, parquet, todo
ext, sol TD, pocos vecinos, impecable. Precio: 148.500€

Piso 63m2, 3 hab. Zona
Mosén Cinto Verdaguer.
Reformado
(Ref. 11036/D)
VENTA: 74.840€
RENTABILIDAD: 8%
Piso 52m2, 3 hab. Situado en la zona Maristas.
Reformado
(Ref. 10933/D)
VENTA. 86.000€
RENTABILIDAD: 7%
Piso 69m2, 3 hab. Situado
en Serreta. Reformado.
Actualmente alquilado
(Ref. 11032/D)
VENTA: 85.000 €
RENTABILIDAD: 6%
Piso 71m2, 2 hab.
dobles. Situado en el
centro.Seminuevo.
Actualmente alquilado
(Ref. 11105/D)
VENTA: 140.000 €
RENTABILIDAD: 4,5%

DÚPLEX CAN ROSÉS
2 hab dob ext (1 vestidor), salón 20mm2 a balcón
grande, cocina madera, 2 baños (1 suitte), trza 15m2,
park y trast, gas, calef, a ac, parquet, sol TD, 2.002.
Precio: 159.000€

DÚPLEX MARISTES
2 hab dob ext, salón 20m2 a balcón, cocina 9m2 ext,
lavad, baño y aseo, trza 8m2, 2 trast, gas, calef, a ac,
parquet, asc, ext, 1.996.
Precio: 161.000€

PRECIÓS HABITATGE
Totalment arreglada a la Zona Mercat de 100m2, 3 hab.
dobles, àmplia cuina amb safareig, balconada, dos
banys, sòls de parquet, calefacció i aire condicionat.
PREU: 135.000€ REF.: D-03016

SEMI-NOU AMB TERRASSA
Habitatge en planta baixa amb terrassa de 40m2 a
peu de menjador, finca de 10 anys, dues habitacions
més estudi que és una altra habitació, sòls de parquet,
calefacció i aire condicionat. Zona Progrés.
PREU: 145.000€ REF.: D-03023

OCASIÓ! COM UNA CASA. NOMÉS UN VEÍ
Habitatge molt ampli i molta llum tota exterior de 96m2
i terrassa de 26m2, local per traster o per dos cotxes,
independent. PREU: 145.000€ REF.: D-02996

OFERTA
Pis de 70m2 3 habitacions dobles, exterior i assolellat,
ascensor. Zona Mercado. PREU: 76.000€ REF. D-03024

CONSÚLTENOS
SIN COMPROMISO
Ps. Francesc Macià nº 80
T. 93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

C/ Sant Cugat, 40 local 08191 - RUBÍ
T. 93 588 17 33 / 637 519 807
www.totfinques.es

Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530
www.mrcasas.com
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GUÀRDIES
NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

MAIG 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

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
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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

Kale, el superaliment
de moda
També coneguda com col
arrissada, el kale és el tipus
de col del qual últimament
parla tothom. I el per què
cal buscar-lo en les seves
extraordinàries propietats
nutritives que li han fet
guanyar l’etiqueta de “superaliment”. A més, es tracta
d’un producte molt versàtil que es pot incorporar
en tot tipus de plats, des
d’amanides, passant per
liquats o, ﬁns i tot, guisats.
Alguns supermercats s’han
incorporat entre els seus
productes, conscients de
la demanda del producte,
així que el kale no és tan
complicat de trobar com
abans i és molt més fàcil
gaudir-ne dels avantatges
que ofereixen les seves
fulles verdes.
El kale destaca per aportar més ferro que la carn de
vedella i més calci que la
llet, i resulta molt beneﬁciós
i aconsellable per les persones que segueixen una

dieta vegana o vegetariana.
A més d’això, és un aliment
amb un baix contingut calòric (unes 49 per cada
100 grams), baix contingut
de grasses saturades i de
colesterol. També és una
important font de fibra i
vitamines, entre les que
s’accentuen la vitamina C,

amb propietats antioxidants
i beneficiosa pel sistema
immunitari; la vitamina A,
que manté la salut ocular,
de les mucoses i la pel; i la
vitamina K, que contribueix
a la salut òssia i a coagulació
sanguínia normal.
Tal com hem dit, les maneres de cuinar i consumir

kale són nombroses, però
cal tenir en compte que com
més cuinem aquest producte, més nutrients i propietats perdrà, per la qual
cosa seria ideal consumir-lo
cru per tal d’assegurar els
màxims beneﬁcis.
Per AMIC / Redacció
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¿Qué es la acupuntura y
cuáles son sus beneﬁcios?
La acupuntura es una medicina tradicional china con
miles de años de experiencia
y reconocida por la OMS
en la que a través de la
estimulación con agujas se
busca la mejora o curación
de nuestras molestias o
enfermedades.
Actúa estimulando tejido conectivo y nervioso del
cuerpo y es complementaria
a la que nos indica nuestro
médico de familia o especialista.
Como ya hemos mencionado la acupuntura tiene
grandes beneﬁcios, como:
Alivio del dolor. La acupuntura hace que el cuerpo
humano libere analgésicos
naturales.
Mejora estrés, ansiedad
y depresión. La acupuntura
aumenta la eﬁcacia de los
medicamentos y a la vez reduce los efectos secundarios
pudiendo reducir y hasta
quitar medicación. No baja
los reﬂejos mejorando nues-

tra atención y capacidad.
Mejora la digestión,
estreñimiento y síntomas
funcionales del aparato
digestivo.
Es eﬁcaz para los dolores
de cabeza y migrañas, bajando intensidad y frecuencia o
haciéndolos desaparecer.
Refuerza el sistema inmunológico a través de puntos especíﬁcos.
Ayuda a bajar de peso

junto una dieta saludable y
ejercicio físico.
No existen contraindicaciones absolutas para la
acupuntura. Si tomamos anticoagulantes como Sintrom
simplemente debemos informar. Las agujas se aplican
en tejido subcutáneo con
mínimo riesgo de sangrado
siempre que la técnica sea
aplicada correctamente por
un profesional sanitario

Gracias por vuestra confianza

Antonio Rodríguez Mena,
62 años

La mejor
de tus
sonrisas

“Excelentes profesionales además de un trato
amable y cernano.”
Atendido por: Dr. Fuertes (implantología)

Antonia Ruiz Carmona,
64 años

“Encantada con el trato y muy contenta con el
resultado, ¡recomiendo esta clínica!”
Atendida por: Dra. Gadea (estética dental)
Dr. Fuertes (implantología)

Sandra Hernández González,
35 años

“Clínica totalmente recomendable por su gran profesionalidad. Fantástico equipo en Unidental Rubí”
Atendida por: Dr. Santos (rehabilitación y periodoncia)
Dra. Baquero (ortodoncia)

cualiﬁcado.
La agujas son estériles y
desechables disminuyendo
el riesgo de infección al
mínimo. Las sesiones duran
entre media y una hora.
El tiempo de tratamiento
vendrá determinado por
el tiempo de evolución de
nuestro mal.
Dra. Cira Vera
Centre Mèdic Elit
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Una bona alimentació,
clau en la salut
Es calcula que més del 20%
dels adults pateixen d’hipertensió. Un dels factors
de risc és l’excés de pes,
com a conseqüència d’una
alimentació desequilibrada, fet que, inevitablement
pot repercutir en la nostra
salut.
En aquest sentit, cal
disminuir el consum de
sal afegida en els menjars,
disminuir els embotits i
els precuinats, prendre aliments rics en Vitamina C
(kiwis, taronges, pebrots,
col, maduixes, espinacs,
tomàquets), consumir aliments rics en calci (llet i els
derivats làctics), ingerir aliments rics en potassi (patates, albercocs deshidratats,
meló, plàtan...) i consumir
aliments que amb altes
dosis de magnesi (cereals
integrals, hortalisses de fulla
verda, llet, carn i llegums).
En deﬁnitiva, tenir una
dieta sana, equilibrada i
variada.

Com a complement d’això, els experts recomanen
evitar el consum d’alcohol,
així com el cafè i el te, alhora
que és convenient practicar
algun exercici de manera
regular i moderada i beure
força aigua.
Altres aliments que po-

den resultar beneficiosos
per regular la tensió són
l’api, l’espàrrec, l’all i les
cols. També cal donar preferència a les carns magres,
sense greix, i al peix, especialment.
D’altra banda, hi ha
complements dietètics que

poden ser útils a l’hora
d’aconseguir una tensió
adequada. En aquest sentit,
podem esmentar la lecitina
de soja i les perles d’all.
Sempre, però, cal consultar
l’especialista indicat.
Per AMIC / Redacció
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Oculto tras su grandeza
Nunca hay que subestimar a
nadie por su aspecto, pues
dentro puede albergar una
grandeza inmensa. Esto es
lo que nos encontramos en
nuestro día a día, sorpresas
enmascaradas y ocultas,
fruto de los miedos y riesgos
del entorno que les rodea.
Güevón, que no es preciso
que os facilitemos detalles
del origen de su nombre,
apareció en una colonia de
gatos que es atendida por
Rodamons de Rubí. Probablemente, algún día fue
un gato de casa que fuera
abandonado y es ahí donde
empieza el periplo de sus
vidas, porque la vida de
un gato casero que ha sido
abandonado no es fácil. Pero
Güevón supo integrarse en
una colonia y ﬁngir que era
uno más, pasando inadvertido entre el resto.
Y así estaría más de dos
años, atendido por su cuidadora y alimentadora hasta
que observó que algo no iba
bien con una de sus patitas,
por lo que se procedería a
su captura para hacerle una
revisión veterinaria. Güevón

presentaba una inﬂamación
en los tendones, por lo que
necesitaba reposo. No iba
a ser fácil, a pesar de que
ya estamos acostumbrados
a manipular, atender y medicar a gatos silvestres, no
sociables con los humanos.
Pero Güevón tenía preparada una grata sorpresa para
nosotros, es un gato extremadamente dócil, sociable
y cariñoso.
Así que fue atendido y
curado en una de nuestras
casas de acogida, donde
ya recuperado espera que
alguien sepa ver en él esa
grandeza que posee porque
todo lo grande que es por
fuera lo es por dentro.
Es un gato joven, de unos
5 años, positivo a inmunodeﬁciencia, que no necesita
más cuidados que el de un
hogar donde estar tranquilo.
Un gatazo impresionante y
hermoso que no deja indiferente a nadie.
Si quieres conocerlo, no
tienes más que ponerte en
contacto con Rodamons de
Rubí de lunes a viernes de
18 a 20 horas al teléfono 639

679 777 o bien a través de
email, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com

https://www.facebook.com/
rodamonsderubi/
Rodamons Rubí
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OFERTES I
DEMANDES
CHICA de 27 años con muchas
ganas de trabajar se ofrece
para limpieza o cuidado de
personas mayores con exp. y
ref. Disp. inm. 631.779.315
SE OFRECE SRA. para cuidado de personas mayores,
limpieza. Con exp. 10 años.
634.211.832

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
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ARQUEOLOGIA

El Castell acull una mostra sobre
déus egipcis amb peces originals
selecció de 22 de les 300
làmines fotogràﬁques proEl Museu Municipal Castell cedents d’una obra realitha inaugurat una mostra zada per l’egiptòleg Gustav
sobre les deïtats a l’Antic Jequier i el fotògraf V. De
Egipte, una exposició que Mestral-Combrebont que
conté peces originals, ma- fins ara mai havien estat
quetes i reproduccions que exposades.
La mostra està dividida
ajuden a entendre la cultura
i la religió d’aquesta civilit- en 10 àmbits, entre els
quals destaca
zació.
Entre les
La coberta d’un ‘El riu Nil i el
fonts de
peces origitaüt i una màscara sol:
tota la vida’;
nals, destaca
del déu del Sol ‘Les famílies
una coberta
de taüt de són les peces més de déus: les
tríades’; ‘Els
fusta estucadestacades de
déus funerada i pintada
l’exposició
ris’, ‘Els ésdurant el pesers humans
ríode Ptolemaic (304-30 aC) i muntada divinitzats’, i ‘Els protectors
de tal forma que imita l’in- de dones i nens’.
Aquesta és la segona
terior d’una tomba. També
es pot trobar una màscara vegada que el Museu Egipci
amb el rostre de Khepri, el de Barcelona cedeix una
déu del Sol, procedent de mostra al Castell, ja que el
la coberta d’un taüt de la 2011 l’espai cultural municipal ja va acollir una
Baixa Època (715-332 aC).
‘Els déus egipcis’ també mostra dedicada al faraó
incorpora a la mostra una Tutankamon.
REDACCIÓ

Simulació d’una tomba amb una coberta de taüt original. / Iban Coca

Màscara de Khepri procedent d’una tomba egipcia. / Localpres

MÚSICA

Concert de blues amb Cris�na Viktorija Pilatovic tanca
Partner&the black souls
el 4t Cicle de jazz a l’Ateneu

Imatge promocional del grup vallesà. / Cedida

Dins de la temporada estable d’espectacles a La Sala,
aquest divendres està prevista l’actuació de Cris�na
Partner&the black souls,
una banda del Vallès que
va néixer el 2015.
Tot i que inicialment
eren un quartet, ara són
sis integrants els que conformen la formació, que té
un repertori de versions
de temes principalment
de blues clàssic. El grup
afegeix també peces de
soul i funk per donar una

personalitat més pròpia al
concert.
L’espectacle és Entre
Bambolines, el que signiﬁca que és un concert en
el qual el públic està sobre
l’escenari, molt a prop dels
músics.
El preu de les entrades
és de 10 euros i de 7,50
euros per a majors de 65
anys, pensionistes i jubilats,
i persones amb el carnet
de la Biblioteca. El concert
serà aquest divendres a les
21 hores a La Sala. / DdR

L’actuació musical de Viktorija Pilatovic &
Michele Faber
Trio és l’encarregada de cloure
la quarta edició
del Cicle de jazz
a l’Ateneu.
P i l a t o v i c , La cantant actuarà dissabte a l’Ateneu. / Cedida
que actuarà el
dissabte a les 20.30 hores a el bateria Enrique Heredia.
l’Ateneu, és una de les grans
promeses del jazz actual. Vermuts musicals
És cantant, compositora i D’altra banda, el diumenge
arranjadora i, en l’actuali- a les 12.30 hores a la plaça
tat, és professora de jazz del Celler està programat un
vocal del Centre de Música nou espectacle de música
Contemporània de la Uni- dins del cicle de vermuts
versitat de San Francisco de musicals a l’equipament
Quito, a l’Equador.
cultural.
El 2013 va publicar el
En aquesta ocasió, els
seu primer disc ‘Nica’s Blu- encarregats de la música sees’ i l’any 2015 va par�cipar ran Toasters Feel Love, una
en l’enregistrament del disc banda de funk, jazz i rock
‘Veus’, de Perico Sambeat, instrumental. Toasters Feel
juntament amb la cantant Love és un grup que està
Sílvia Pérez Cruz.
format per Álex Álvarez (guiLa cantant d’origen lituà tarra i baix), Quique Ramírez
actuarà a Rubí acompa- (bateria), Artashes Aslanyan
nyada per la pianista nord- (teclats i sintetitzadors),
americana Michele Faber, el Artem Zhuliev (saxo tenor) i
contrabaixista Curro Gálvez i Adrià Faura (baix). / DdR
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Pere Lladó presenta el poemari
‘Un Calidoscopi Literari’
El rubinenc Pere Lladó Escayol ha fet un recull de
poesies i proses poè�ques
rimades i l’ha publicat sota
el �tol ‘Un Calidoscopi Literari’. A l’obra, Lladó proposa
tota mena de temes, alguns d’actualitat, altres de
records molt vius, i també
alguns retrats de moments
històrics. Entre aquests darrers, hi ha l’arribada de l’euro o de l’AVE, el Trambaix
o el Ronaldinho. També es
tracten temes locals, per
exemple la Festa Major de
Sant Pere o l’estrena de la
‘Cançó d’amor i de guerra’,
muntada per l’Escola de
Música per commemorar

el 20è aniversari.
La presentació del llibre
‘Un Calidoscopi Literari’
està prevista pel divendres
26 de maig a les 19.30
hores a la llibreria Racó del
Llibre. / DdR

la fotografia publicitària.
Monté mostrarà fotograﬁes
de diversos treballs que ha
anat fent des que va iniciar
la seva carrera professional.
La sessió serà el 25 de maig
a les 20.30 hores a l’An�ga
Estació. / DdR

El GCMR-CER organitza
una sor�da a l’Alt Empordà
El Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí-Centre d’Estudis Rubinencs
(GCMR-CER) ha organitzat
una sor�da dins del cicle
Conèixer Catalunya. El 21
de maig està previst fer
una ruta per l’Alt Empordà
per visitar el Castell de
Vilarnadal, l’església de
Sant Martí i el monestir
de Santa Maria de l’Om,
tots tres ubicats al terme

L’Escola de Sardanes Flor de
Neu par�cipa a l’Aplec de la Salut
REDACCIÓ

La xerrada Explica’ns el
teu rotllo d’El Gra tractarà
sobre fotograﬁa publicitària
Dins del cicle Explica’ns el
teu rotllo, el grup fotogràﬁc
El Gra ha organitzat una sessió a càrrec d’Enric Monté,
un fotògraf professional
rubinenc que té el seu estudi a Barcelona. El tema
de la xerrada serà sobre

CULTURA
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municipal de Masarac. Els
assistents també aniran
fins a Rabós, per visitar
l’església parroquial i l’església de Sant Romà de
Delﬁà. La sor�da es farà
amb cotxes particulars
des de l’Escardívol a les 8
hores. Per més informació,
cal trucar al 600 793 022
(Jordi) o enviar un correu
electrònic a gcmr.cer@
gmail.com. / DdR

L’Escola de Sardanes Flor
de Neu va estar present
en l’Aplec de la Salut, que
es va celebrar a la plaça
Sant Roc de Sabadell en el
marc del 15è concurs de
colles sardanistes. La colla
Galzeran va ser la representant, per primera vegada,
de l’entitat rubinenca en
aquesta festa.
La colla de Rubí va quedar en segona posició en el
concurs, dins de la categoria de colles lliures grans.
La ballada, que va comptar
amb la música de la cobla
Contemporània, va servir
perquè la colla estrenés
nou vestuari, que a par�r
d’ara sempre serà amb

samarreta negra. Les noies
incorporen espardenyes
negres amb betes i els nois

portaran, més endavant,
una nova samarreta estampada.

Components de la colla Galzeran. / Cedida

Audició de
sardanes
amb la cobla
Mediterrània
El Foment de la Sardana
ha organitzat una audició
de sardanes a càrrec de
la cobla Mediterrània el
21 de maig a les 11.30
hores a la plaça Catalunya.
El programa consta
de sardanes de 7 �rades
i es podran escoltar les
peces ‘Bona llavor’, de
Conrad Saló; ‘Pescadors
bons catalans’, de Vicenç Bou; ‘Montserrat
Avellaneda’, de Josep
Auferil; ‘Sardana de festa’, de Jaume Burjachs;
‘L’ermita dels àngels’,
de Pau Marons; i ‘Rubí’,
de Francesc Mas, entre
altres. / DdR
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Tot a punt per les festes
del barri de la Zona Nord
El barri de la Zona Nord
celebra la seva festa a par�r
d’aquest divendres i fins
diumenge amb diverses
ac�vitats culturals, lúdiques
i espor�ves.
El tret de sor�da de les
festes del barri seran aquest
divendres a les 20 hores
amb el pregó de la festa a
les pistes del Club Petanca
Vallès. Posteriorment, està
prevista una actuació de La
Tuna de Rubí.
De cara al dissabte, entre les 10 i les 13 hores, hi
haurà una ma�nal infan�l
d’escacs al parc de La Serreta, i a partir de les 14
hores �ndrà lloc una paella
popular a les pistes del Club

Petanca Vallès, una de les
ac�vitats més mul�tudinàries cada any.
De cara a diumenge arribaran encara més ac�vitats.
A les 9 hores està prevista
l’organització d’una melé de
petanca per dobletes a les
pistes del Club de Petanca
Vallès.
Posteriorment, la festa
es traslladarà a les 10 hores
a la plaça Josep Tarradellas,
on s’oferirà als més pe�ts
una xocolatada i inﬂables i a
par�r de les 13 hores �ndrà
lloc una festa de l’escuma.
Les ac�vitats de la festa estan organitzades per
l’Associació de Veïns Zona
Nord. / DdR

Obertes les inscripcions
per al curs de serigraﬁa
L’Escola Municipal d’Art i
Disseny (edRa) proposa una
nova edició del seminari
de serigraﬁa que s’orienta
a persones que vulguin fer
les seves primeres passes
en aquesta disciplina. El
curs està estructurat en
vuit sessions que començaran el 23 de maig i es

Cartell de la inicia�va. / Cedida

repetiran els dimarts de
18 a 20.30 hores ﬁns a l’11
de juliol.
Les inscripcions ja estan
obertes i s’han de tramitar
a través de l’adreça info@
artedra.net. El curs té un
preu de 104,50 euros i el
material necessari costa 20
euros més. / DdR

CULTURA
TEATRE

L’obra ‘Paradise’
s’ajorna ﬁns
a l’octubre
L’Ajuntament de Rubí ha
informat que la companyia Nico&Sunset ha traslladat l’obra ‘Paradise’,
que s’havia de posar en
escena el diumenge 21
de maig, al diumenge 1
d’octubre del 2017 per
mo�us aliens a La Sala.
Les entrades ja adquirides per veure aquest
espectacle seran vàlides
per aquesta nova data,
però si algú vol recuperar els diners, en breu
l’Ajuntament informarà
com fer-ho.
‘Paradise’, un espectacle escènic escrit i dirigit
per Oriol Vila i Raquel Salvador, compta amb la interpretació de cares molt
conegudes de la sèrie de
ﬁcció de TV3 ‘Merlí’, com
Albert Baró, Elisabet Casanovas i Adrian Grösser.
Es tracta d’una comèdia
agredolça i dramà�ca que
explica tres històries amb
una pros�tuta russa com
a nexe conductor. / DdR
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El grup Mainasons omple la plaça del
Celler amb el seu espectacle infan�l

Xerrada sobre la fabricació
d’avions republicans a Rubí
L’auditori del Museu Vallhonrat acull aquest divendres a les 19 hores
una conferència a càrrec
de l’historiador Pere Bel
sobre l’aviació republicana
a Rubí.
En concret, Bel explicarà com la fàbrica del
Vapor Nou, anomenada
popularment ‘La Pelleria’,
va ser col·lectivitzada el
1936 i va passar a ser propietat de l’estat. Aquest, va
ordenar reconver�r la fàbrica de telers en indústria
d’armament. Amb molta
discreció, va començar el

tornejament i muntatge de
projec�ls, granades i obusos de tota mena i es va
construir un refugi subterrani. A banda d’armament,
també es muntaven peces
per fer avions. A Rubí es
fabricaven tots els instruments de control.
D’altra banda, la setmana vinent, hi haurà una
altra conferència a la mateixa hora i lloc a càrrec de
Lluís García Majó sobre la
Revolució Russa, ara que
es compleixen cent anys
de la derogació del règim
tsarista. / DdR

Els Mainasons van entusiasmar el nombrós públic que es va apropar al Celler. / Iban Coca

La plaça del Celler va acollir
dissabte passat a la tarda la
tercera edició de la proposta
‘El meu primer fes�val’, una
activitat per apropar als
més pe�ts diferents disciplines artístiques. L’espai
es va omplir de gom a gom
d’un públic familiar que va
gaudir amb el fes�val, que

va arrencar amb un taller
de percussió de tambors a
càrrec de Percumusic.
El plat fort va arribar amb
l’actuació de Mainasons, un
grup format per la Nia, la
Mel i el Ton, que va cap�var
grans i petits. Mainasons
van reinterpretar cançons
infan�ls tradicionals amb un

format fresc i engrescador
amb ritmes propis del jazz,
el soul o el funk. Grans i
pe�ts s’ho van passar d’allò
més bé amb l’espectacle.
Aquest dissabte tindrà
lloc la proposta ‘Laberints’,
en la qual es podran construir i resseguir diferents
laberints. / DdR

Imatge del Vapor Nou als anys 50. / Pere Bel
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La Casa de Andalucía
celebra la Cruz de Mayo
Cada any, la Casa de Andalucía de Rubí organitza
la Cruz de Mayo, una festa
que commemora la crucificació i la resurrecció de
Jesús de Natzaret.
Més d’un centenar de
persones van assistir diumenge al matí a la tradicional missa rociera, que
va comptar amb l’actuació

Cultura
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de l’Asociación Rociera de
Rubí. Cap al migdia, la Casa
de Andalucía va oferir paella per dinar i a la tarda,
va ser el torn de diversos
cors ‘rocieros’. També hi va
haver actuacions de cantants del món de la cobla,
grups de rumba, ‘cantaores’, grups de ball i grups de
zumba. / DdR

La rambla del Ferrocarril va ser l’escenari triat per l’entitat per
realitzar la celebració. / J.A. Montoya

Agenda
································································
DiVENDRES - 19 de maig

-‘Indústria de l’aviació republicana a Rubí’
A càrrec de Pere Bel. A les 19h al Museu Vallhonrat (c. Sant Pere, 77-79).
-Festa del barri de la Zona Nord
A les 20h pregó a les pistes del Club Petanca
Vallès. Org.: AV Zona Nord.
-Cristina Partner & the black soul
Concert de blues. A les 21h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 10€ / 7,50€.

································································
DiSSABTE - 20 de maig

-Mercat Numismàtic de Rubí
De 9h a 14h a la pl. Nova del Mercat. Org.:
Associació Numismàtica de Rubí.
-Festa del barri de la Zona Nord
De 10h a 13h matinal infantil d’escacs al parc
de La Serreta. A les 14h paella a les pistes del
Club Petanca Vallès. Org.: AV Zona Nord.
-‘Antics pagesos’
Xerrada sobre els coneixements dels antics
pagesos. A les 11h a l’edifici Ressò (av. Can
Tapis, 91).
-Taller de robòtica familiar
‘Pintar amb espurnes’, a càrrec de l’Associa-

El barri del Pinar celebra el 10è
aniversari de la geganta Lola
redacció

La geganta Lola, símbol
del treball comunitari dels
veïns d’El Pinar, va complir
10 anys dissabte envoltada
de veïns del barri i diverses
entitats de la cultura popular i tradicional de la ciutat.
En el marc de la Festa
de la Primavera, el Servei
de Ciutadania i Drets Civils
de l’Ajuntament i el Pla de
desenvolupament comunitari d’El Pinar van organitzar
un seguit d’activitats per
celebrar l’efemèride.
La geganta Lola va néixer
el 2007 sota la forma d’una
figura femenina amb una
maleta de fusta i un farcell,
un homenatge a l’origen
de la majoria de residents
al Pinar, que són vinguts
d’arreu. Aquesta estètica
va ser triada pels mateixos
veïns a través d’un projecte
que va servir per cohesionar
el barri i que va organitzar
grups de confecció de roba,
de construcció de la geganta

ció Tangencial. A les 11h a l’Ateneu (c. Xile,
1-3). Per infants entre 6 i 11 anys. Inscripció
prèvia.
-Hora del conte en anglès
A càrrec de Kids&Us Rubí. A les 11h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per infants d’1 a 7 anys.
-‘Laberints’
Dins del Cicle Obert per a Famílies. A les 18h
al Celler (c. Pintor Coello).
-Concert de jazz
A càrrec de Viktorija Pilatovic & Michele Faber
Trio. A les 20.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.:
Associació Jazz Rubí.

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

Diverses entitats locals van acompanyar la geganta Lola en la Festa
de la Primavera. / J.A. Montoya

i tallers de gralles, entre
altres activitats.
La Festa de la Primavera,
que va tenir lloc el dissabte,
va consistir en una cercavila

La geganta
simbolitza el
treball comunitari
dels veïns del barri

de la geganta pels carrers
del barri, acompanyada
per la resta de gegants de
la ciutat, i un aperitiu a la
pista esportiva.
A la festa hi va assistir
l’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Martínez, que va destacar la
importància de “la cohesió
entre els veïns” al barri d’El
Pinar.

DiLLUNS - 22 de maig
-‘Cigonyes’
Cinema Infantil en Català. A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Org.: SLC

································································
DiMARTS - 23 de maig

-‘L’adquisició dels hàbits a la primera infància’
A les 17.15h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Org.:
Alumnes d’Educació Infantil de La Serreta.
-‘Prepara un gran viatge’
‘Workshop’ a càrrec de Roser i Dani. A les 19h
a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

DiUMENGE - 21 de maig

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

-Festa del barri de la Zona Nord
A les 9h melé de petanca a les pistes del Club
Petanca Vallès. A les 10h xocolatada i d’11h
a 13h inflables a la pl. Josep Tarradellas amb
canó d’escuma. Org.: AV Zona Nord

-Taller de Biopolis
A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A partir
de 25 anys.

-Audició de sardanes
Amb la cobla Mediterrània. A les 11.30h a la pl.
Catalunya. Org.: Foment de la Sardana.
-‘Construïm la plaça del Ressò’
Taller de disseny i treball col·lectiu per transformar la parcel·la Ressò. Dinar popular. A les
12h a l’edifici Ressò (av. Can Tapis, 91).
-Vermuts musicals
A càrrec de Toasters Feel Love. A les 12.30h
a la pl. Celler.

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

DiMECRES - 24 de maig

-Curs de recerca de feina
A càrrec de Sonia Marzo. A les 19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Inscripció prèvia.

Nit flamenca
de la Peña
Calixto Sánchez
La Peña Flamenca Calixto
Sánchez ha organitzat per
aquest dissabte 20 de maig
una vetllada flamenca, que
arrencarà a les 21 hores. El
festival comptarà amb les
actuacions de Estrellita de
Granà, Cristóbal del Marquesado, Manolo de Lantejuela, Manuel el Lagareño i
el cor de la Peña.
El públic assistent també
podrà gaudir de les actuacions dels grups de l’escola de
ball Mery amb Esencia flamenca i Aromas de Azahar.
Com sempre, hi participarà
Juan Gallardo, al ‘toque’,
i Unai s’encarregarà de la
percussió. El festival comptarà amb la participació del
cor rociero Raíces del Sur,
com a convidat.
La vetllada, presentada
per l’artista Loli Reyes, tindrà lloc al local de la Hermandad Rociera Andaluza
de Rubí, situat a la carretera de Sabadell, s/n. L’acte
compta amb el suport de la
Diputació, l’Ajuntament i la
Junta de Andalucía. / DdR

Exposicions

-‘Els déus egipcis’
Fins al 23 de juliol al Museu Municipal Castell (c. Castell, 35). De dimarts a dimecres
de 16h a 20h, dijous d’11h a 14h i de 16h a
20h, dissabtes d’11h a 14h i de 16h a 20h i
diumenges i festius d’11h a 14h.
-Exposició de motos clàssiques i antigues
A càrrec d’Amics dels Automòbils Antics de
Rubí. Al Celler (c. Pintor Coello, s/n) fins al 4
de juny. Divendres de 18h a 21h, dissabtes
de 12h a 14h i de 18h a 21h i diumenges
d’11h a 14h.
-Rapanui en 3D
Exposició de fotografies de Joan Díez a l’Antiga Estació (c. Historiador Serra, s/n). Fins
al 3 de juny. De dilluns a divendres de 10h
a 13.30h o de 16.45h a 20.15h i dissabtes
de 10h a 13.30h.
-Records i llocs
Exposició de pintura de M. Eulàlia Matas.
Fins al 30 de juny al Centre Tècnic de Rubí
(av. L’Estatut, 130). De dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 16h a 19h.

································································
DiJOUS - 25 de maig

-Centenari de la Revolució Russa 1917-2017
A càrrec de Lluís García Majo. A les 19h a
l’auditori del Museu Vallhonrat (c. Sant Pere,
77-79).
-Audiovisuals de muntanya
A les 19.30h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Org.:
Centre Excursionista Rubí.

-Explica’ns el teu rotllo
Fotografia publicitària a càrrec d’Enric
Monté. A les 20.30h a l’Antiga Estació (c.
Historiador Serra, s/n). Org.: El Gra.
-Quartet Gaudí. Postals del segle XX
Cicle de Música de Cambra. A les 21h a
l’Escola de Música Pere Burés (c. Joaquim
Blume, 28).

Cultura
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música

Los 40 Primavera Pop triomfen a Rubí
amb 12.000 persones omplint l’Escardívol
Un públic jove i familiar gaudeix de les actuacions que Cali y el Dandee, David
Otero, Barei, Dasoul o Sweet California, entre altres, ofereixen a l’Escardívol
lara lópez

Al voltant de 17.000 persones van gaudir de la música en directe a l’Escardívol
divendres passat durant la
celebració del festival Los 40
Primavera Pop, un macroconcert protagonitzat per 16
artistes nacionals i internacionals al ritme de cançons
pop, dance i reggeaton. Segons xifres proporcionades
per la Policia Local i Protecció
Civil, el punt àlgid de la nit
va reunir aproximadament
unes 12.000 persones. Entre els assistents destaquen
principalment un públic jove
i familiar, amb un ambient
festiu molt similar al de les
nits golfes de Festa Major.
El festival, celebrat per
primer cop a Rubí i després

d’un any d’absència a Catalunya, va començar a les 19 hores amb una sessió DJ prèvia
a càrrec del locutor de Los 40
Víctor de la Torre, seguida
del primer concert de la nit:
el de Barei. La representant
espanyola a Eurovisió 2016
va interpretar dues cançons,
una d’elles l’escollida per a
representar Espanya a Eurovisió, el divertit ‘Say-yay!’,
en el que va ser una actuació
molt enèrgica i celebrada
pels seus seguidors. Barei va
definir com “un gran regal”
la seva participació a Los 40
Primavera Pop, ja que és un
esdeveniment que ha seguit
com a fan des del seu inici
el 2007.
De fet, el seu concert
a Rubí va ser especial per
ser el primer on la cantant

El canari Dasoul va ser molt aclamat pel públic. / Lara López

L’Escardívol es va omplir per seguir les actuacions musicals. / Lara López

ha compartit escenari amb
els ballarins New Kidz on
the block, un grup de dansa
urbana format per joves mallorquins que van col·laborar
al seu últim videoclip: ‘I don’t
need to be you’. L’artista
madrilenya es troba en plena
promoció d’aquest single,
una cançó contra l’assetjament escolar que, acompanyada de la coreografia del
grup, reforça el seu missatge
antibullying.
Amb aquesta cançó, l’artista eurovisiva vol encoratjar
els nens que pateixen assetjament a explicar-ho, a més
de conscienciar als joves sobre l’ús de les xarxes socials
per no fomentar aquest tipus
d’assetjament. Barei explica que va escriure ‘I don’t

need to be you’ pensant en
el “greu assetjament que
pateixen joves homosexuals
i transsexuals”, un fet que
segons ella evidencia “que la
societat d’avui dia no és tan
tolerant com sembla”.
L’onzena edició del festival va comptar amb artistes
com David Otero, excomponent d’El Canto del Loco i
anteriorment conegut com
‘El Pescao’, que va fer ballar
els rubinencs amb el seu
single ‘Una vez más’ i va
sorprendre cantant en català
amb un altre grup convidat,
els barcelonins ‘Vuit’ amb el
tema ‘No s’atura el món’.
També van actuar els
exmembres de la ‘boyband’
Auryn, Blas Cantó i Carlos
Marco que comencen les

seves carreres en solitari; el
trio femení Sweet California
amb el seu pop en anglès; el
pop-rock de Marlon; els DJ
Yall, que van interpretar el
seu popular single ‘Hundred
Miles’ acompanyats de la
veu en directe de Gabriela
Richardson; i altres grups
com el pop i els ritmes llatins
de Dasoul, el pop-rock fresc
de Bromas Aparte, les melodies pop-soul d’Ana Mena,
els Bombai i el seu popular
‘Solo si es contigo’, el reggeaton dels colombians Piso
21, el pop-rock català dels
Vuit, i els youtubers Ender
i Atacados, que van oferir al
públic assistent a l’Escardívol
entre una i tres cançons.
Els encarregats de tancar
la nit van ser un dels grups

més esperats pel públic: els
colombians Cali y el Dandee,
un dels duets de reggeaton
amb més projecció internacional, que van fer saltar
als rubinencs amb alguns
dels seus grans èxits com
‘Lumbra’. El cantant canari
Dasoul, conegut per cançons
de ritmes llatins i dance com
‘Todas las promesas’ o ‘Kung
Fu’, també va ser un dels més
corejats i aclamats entre el
públic rubinenc. Dasoul explica que, per ell, “és un plaer
enorme actuar a l’Escardívol
de Rubí” i alhora “és el repte perfecte per donar-se a
conèixer entre els que no
m’han descobert, i deixar
una bona impressió als que
ja m’escolten”. Dasoul va
fer referència a la seva visita recent al col·legi Regina
Carmeli, on va impartir una
xerrada als joves de cicles
formatius. Una experiència que defineix com “molt
positiva”, ja que li va obrir
les portes a una nova forma
d’ajudar a la gent, a través de
les xerrades.
El popular presentador
del programa ‘Del 40 al 1’ de
Los 40 i conductor habitual
del festival, Tony Aguilar, va
presentar cadascun dels
grups i va animar l’ambient
festiu entre els espectadors.
La gira de Los 40 Primavera
Pop va continuar dissabte a
Puerta del Ángel de Madrid
i diumenge a l’Auditori de
Málaga.

El macroconcert ha costat 85.000 euros, segons el regidor de Cultura
redacció

El regidor de Cultura, Moisés Rodríguez, ha revelat
que el festival Los 40 Primavera Pop, que va tenir
lloc divendres passat a
l’Escardívol, ha tingut un
cost per les arques municipals de 85.000 euros,
45.000 corresponents a la
producció musical i 40.000
de despeses en infraestructures i seguretat.

Rodríguez considera
que aquesta despesa queda àmpliament compensada, ja que el festival ha
suposat una promoció per
a la ciutat que estima en
més de 514.000 euros,
entre falques i mencions a
les diferents emissores de
Los 40 i en altres mitjans.
A més, el regidor ressalta
el benefici econòmic que
va suposar el concert per
a molts bars i restaurants

de la zona. Segons l’edil,
alguns fins i tot van arribar
a exhaurir existències davant l’afluència de clients.
El responsable de Cultura considera que el concert va ser un esdeveniment molt important per a
la ciutat, que va potenciar
la imatge de la ciutat i “l’ha
posat al mapa, a l’alçada
de ciutats com Madrid i
Màlaga”. Rodríguez, que
ha valorat molt positiva-

ment el desenvolupament
del festival, ha destacat
que la cita va congregar a
l’Escardívol al llarg de la
nit unes 17.000 persones,
arribant a coincidir fins a
12.000 espectadors en alguns moments del concert.
“Feia goig, semblava una
de les Nits Golfes de Festa
Major”, ha destacat.
A més, també ha ressaltat la qualitat de l’espectacle, “amb quinze artistes

de primer nivell”, i el fet
que “hem brindat una opció d’oci per als més joves i
per aquells que fins i tot no
tenen possibilitat de sortir
de la ciutat i que sovint
van de la mà de les seves
famílies”.
En aquest sentit, el
regidor ha destacat que
l’ambient va ser “molt
familiar, molt sa”, que no
es va vendre alcohol d’alta
graduació a les barres del

macroconcert i que no
es van produir incidents
remarcables. Segons Rodríguez, només es van
registrar una vuitena d’incidències lleus, com un cop
o un mareig.
Finalment, l’edil ha insistit que la valoració global és molt positiva i ha
confirmat que la voluntat
del govern és treballar
perquè el festival torni a
Rubí l’any vinent.
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futbol | SEGONA catalana

Ja es poden sol·licitar
les subvencions esportives
per a infants i joves

L’Olímpic guanya al líder, el Can
Vidalet, en un partit molt complet
CD OLIMPIC CAN FATJÓ - CF CAN VIDALET

Infantils de la UE Rubí, durant un partit de lliga. / C.C.

L’Ajuntament de Rubí ha
obert el període de sol·
licitud de les subvencions
per a la pràctica de l’esport
federat i escolar correspo·
nents a la temporada 20162017. És el segon any que el
consistori impulsa aquests
ajuts, adreçats a infants i
joves de 4 a 18 anys que
practiquen esport en clubs
de la ciutat.
Les subvencions tenen
com a objectiu evitar que
cap infant deixi de fer es·
port per motius econòmics.

L’Ajuntament ha previst una
partida de 80.000 euros,
que es concedeixen segons
la renda anual de la unitat
familiar. Les bases de les
subvencions contemplen
diferents trams de renda,
en funció dels quals es fixa
el percentatge d’ajuda al
qual tenen dret les persones
sol·licitants.
Les famílies poden for·
malitzar la seva sol·licitud
fins al 30 de maig a través
de les Oficines d’Atenció a
la Ciutadania (OAC).

1-0

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Alfonso, Pol, Marc Sánchez, Mauri,
Carlos Esteban (Albert), Baby (C. López), Nil, Pablo Borges,
Peroni (C. Pereira), Cabanas i Dani García.
CF CAN VIDALET: Oliver, Michel, Cristian, Giró (Pecellín),
Sabaté, Aleix (Pozzo), Aniol (Abdul), Eslava, Caba, Urrutia
(Jigi) i Serés. .
Àrbitre: Cortina Rodriguez, David (Bé).
Gols: 1-0 Baby (80’).
Targetes: Pol, Marc Sánchez, Pablo Borges i Peroni / Aleix i
Cristian (2).

José Verde

L’Olímpic Can Fatjó es va im·
posar en la passada jornada
al Can Vidalet, líder del grup
per 1-0. Amb aquesta victò·
ria els de Can Fatjó aconse·
gueixen la seva sisena victò·
ria consecutiva. Era un partit
en el qual els dos conjunts
es jugaven molt, tot i que
amb diferents objectius. Els
visitants volien assegurar-se
el campionat de lliga i els

locals allunyar-se de la zona
vermella del descens, ja que
enguany poden baixar fins a
sis equips.
Els dos conjunts van
sortir al terreny de joc amb
molta precaució, intentant
dominar el mig del camp.
Els homes de Toni Centella
no van donar una pilota per
perduda i van lluitar fins al
darrer minut.
La primera part va ser
entretinguda, amb ocasions

futbol | formació

Bons resultats per als equips de la
Penya Blaugrana Ramon Llorens
Rematada de cap de Peroni en el partit de lliga de l’Olímpic contra
el Can Vidalet. / J.M. Villena

clares per als dos equips,
tot i que l’Olímpic va dis·
posar de més oportunitats.
Malgrat tot, el descans va
arribar amb el 0-0 en el
marcador.
Es va iniciar la segona
part sense canvis. L’Olímpic
va continuar treballant i
arriscant. El tècnic visitant,
Pedro Milla, va ser el pri·
mer a moure la banqueta
donant entrada a Abdul i
Jigi per Aniol i Urrutia. Per
part local, va entrar Cristian
Pereira per Peroni.
El joc era de control i
buscant ocasions a través
de contracops. De nou, hi va
haver canvis a la banqueta.
Per part del Can Vidalet,
Pozzo i Pecellín van substitu·
ir Aleix i Giró. Per part local,
Albert va substituir Carlos
Esteban.
Els de Can Fatjó con·
tinuaven creant perill en
les seves arribades i en
una falta a tocar de l’àrea
visitant va arribar el gol
de l’Olímpic. Baby va xutar
magistralment, col·locant la
pilota per sobre la barrera i
al fons de la xarxa defensada
per Oliver per fer l’1-0 en el
minut 80 de joc.
El gol va posar nerviós
al conjunt de L’Hospitalet,
que va començar a fallar
les passades i no trobava
amb facilitat la porteria

contrària. A més, el lateral
Cristian va veure la segona
groga i es va quedar amb un
home menys.
L’Olímpic va poder aug·
mentar el marcador però
amb l’1-0 i 5 minuts de
temps afegit es va arribar
al descans.
Aquest dissabte a les
18 hores al pavelló Julio
Méndez els de Can Fatjó
s’enfrontaran a l’Atlètic Prat.
Una victòria asseguraria la
permanència en la categoria
de l’Olímpic.

resultats
Veterans- La Bética
PB R. Llorens-Sènior B

0-0
4-3

PB Sant Cugat-Cadet B

3-1

Larrosa i Santana (2).

Can Colapi-Cadet A

Reinosa (2) i Nicolás.		
Joel.		

Infantil A-Sant Cugat E.

Ayman.		

Matadepera-Infantil B
En pròpia porteria.

Aleví A-Sabadell

3-3
1-4
5-1
2-9

Forradellas i Morales.

Juventud 25 Sept.-Aleví B 2-2
Figueras i Ruiz.

CRR Tronchoni-Aleví C
Rainer.

Benjamí A-Can Anglada

Quim.		

2-4

1-4

Benjamí B-Viladecavalls

4-6

Montcada-Benjamí D
Prebenj. A-San Cristóbal

4-0
6-2

Moreno, Martínez, Teruel i Núñez.

Can Parellada-Benjamí C

9-1

Carrasco.		

Amin (2), Paula (2), Hugo i Iker.

Prebenjamí B-Jabac
Gerard.

1-12

futbol | instal·lacions

El Prebenjamí B de la Penya, amb l’equipació patrocinada per Robin
Hat, espònsor d’aquesta temporada. / Cedida

El Sènior de la Penya Blau·
grana Ramon Llorens va
guanyar el seu últim partit
de lliga contra l’Olímpic Can
Fatjó per 4-3 amb gols de Bi·
lal, Abdel, Suly i Pablo, men·
tre que el Juvenil també va
fer un gran partit davant
el Castellar, a qui es va im·
posar per 3-2. Van marcar
Gabri, Edgar i Derlis.
Per la seva banda, el
Cadet va fer un partidàs
davant el Gornal, guanyant
contundentment per 12-2.
Els gols van ser d’Andrea
(5), Paula (3) i Laura (4).
L’Infantil, malgrat fer un bon
partit, va perdre 6-2 contra
la Penya Blaugrana de Sant

Cugat. Els dos gols van ser
d’Oriol Tasias.
Pel que fa a l’Aleví A, va
guanyar 9-1 contra el Rubí,
amb gols d’Albert (4), Ilyas
(2), Oriol, Adnan i Joaquin,
mentre que l’Aleví B va per·
dre 14-4 contra el Mirasol
amb 4 gols de Joaquin. El
Benjamí A va descansar i
el B va empatar 5-5 contra
el 25 de Setembre, amb
gols d’Iker, Jordi (2), David
i Ariel. Finalment, el Pre·
benjamí A va imposar-se al
Cerdanyola 3-2, amb gols de
Yahia i Erik, mentre que el B
va caure 1-4 davant el Juan
XXIII. El gol va ser d’Izan
Pozo. / PBRL

Inici de la renovació de la instal·lació
elèctrica del camp de futbol de Can Fatjó
L’Ajuntament de Rubí ha
iniciat aquesta setmana la
reforma i adequació de les
instal·lacions elèctriques
del camp de futbol de Can
Fatjó, una actuació que té
una durada prevista de sis
setmanes i que està inclosa
al Pla d’inversions.
El camp de futbol de
Can Fatjó és un complex
esportiu existent des de
fa molt temps a la ciutat i
del qual la ciutadania en
fa un ús intensiu. Tenint en
compte que la instal·lació
elèctrica del complex està
realitzada amb materials
que, en l’actualitat, han
estat superats tècnicament
i que es va muntar atenent

Les torres d’enllumenat se substituiran per unes noves. / Localpres

a normatives ja derogades,
és necessària la seva actu·
alització.

Les obres permetran
adequar i millorar part de
les instal·lacions, concreta·

ment les que no han estat
reformades anteriorment,
augmentant-ne la seguretat
i fent-les més operatives.
Entre els treballs previstos,
destaquen la substitució
de les actuals torres d’en·
llumenat del camp i de les
lluminàries, l’adequació
de la instal·lació elèctrica
del bar i de la sala social,
la renovació dels quadres
elèctrics i l’actualització de
la seva situació, i l’ampliació
de potència elèctrica de
l’equipament.
Les tasques han estat
adjudicades a l’empresa
Deshosa Instal·lacions In·
dustrials per un import de
96.911,70 euros. / DdR

ESPORTS
HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

Triplet històric del Cent Pa�ns

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

Bea Or�z guanya la
lliga i el trofeu a millor
jugadora de la temporada
REDACCIÓ

El conjunt rubinenc fa història a l’hoquei línia i a la ciutat aconseguint els tres �tols més importants en una sola temporada. / Cedida

REDACCIÓ

El Femení del Cent Pa�ns ja té
el triplet. El conjunt rubinenc
va fer bons els pronòs�cs i
va aconseguir imposar-se al
CPL Valladolid a la ﬁnal del
play-oﬀ de la Lliga Elit.
El Cent Pa�ns va tancar
l’any passat una temporada
que ja semblava insuperable
després de fer el doblet amb
la Lliga i la Copa de la Reina,
però aquest any ha anat més
enllà revalidant aquests dos
�tols i sumant-hi la Lliga Europea, una compe�ció nova
que corona el millor equip
del con�nent.
En menys d’un mes,
Shauny Ortega, Andrea Pérez, Jana Cassi, Eva Marquès, Maria Ayala, Charlo�e
Nicholson, Elia Ribas, Mar
Hernández, Ana Sierra, Ainhoa Merino, Judit Pareja,
Andrea Sehuk, Carolina Moreno i Marta Gil han aixecat
els tres �tols més importants
de la temporada i ho han fet
amb una superioritat gairebé
insultant.
A ﬁnals d’abril va caure
la Copa de la Reina després
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de guanyar al Tres Cantos PC
per 4-0; la Lliga Europea va
arribar a principis de maig
després que les rubinenques
superessin per 3-6 al Phenix
Ris-Orangis francès.
I diumenge, el Cent Pa�ns va aconseguir el �tol de
Lliga després d’imposar-se en
el tercer par�t de la ﬁnal al
CPL Valladolid per 5-1.
Després de guanyar al
Valladolid a casa seva en el
primer par�t del play-oﬀ per

El Cent Pa�ns viu
una temporada
de somni amb la
Lliga, la Copa
i la Lliga Europea
2-3 la setmana passada, les
de Rubí van encaixar dissabte
una derrota per 2-3 que les
va obligar a disputar el tercer
partit diumenge a la pista
Francesc Calvo.

Les jugadores celebrant la victòria. / Cedida

En el tercer i definitiu
enfrontament, les locals no
va fer concessions i al descans ja guanyaven amb tres
gols d’avantatge, obra d’Elia
Ribas, Charlo�e Nicholson i
Ana Sierra. Al segon temps,
el Cent Pa�ns no va abaixar
la guàrdia i tot i patir en
defensa, Shauny Ortega va
aconseguir el 4-0, que va
donar molta tranquil·litat a
les de Rubí. A mesura que
van anar passant els minuts,
les rubinenques s’anaven
acostant al títol, sobretot
després del gol d’Andrea
Pérez. El par�t va acabar amb
un gol del Valladolid, totalment estèril, per cer�ﬁcar el
resultat ﬁnal de 5-1 i el triomf
del Cent Pa�ns.
Amb el so ﬁnal de la botzina, l’eufòria es va desfermar entre les jugadores i el
públic assistent, que va ser
nombrós, i que va comptar
amb les autoritats locals. Les
rubinenques, que van rebre
la copa sobre el terreny de
joc, han passat a la història
d’aquest esport com el primer equip en aconseguir el
triplet.

La rubinenca Bea Or�z s’ha
proclamat campiona de
lliga amb el seu equip i ha
recollit el trofeu a la millor
jugadora de la temporada a
Divisió d’Honor. És el cinquè
�tol per a la waterpolista
formada al CN Rubí des que
va arribar al CN Sabadell,
fa menys d’un any, després
d’aixecar la Copa de la Reina, la Copa Catalunya, la
Supercopa d’Espanya i la
Supercopa d’Europa.
La jove jugadora de 21
anys, que ha aconseguit 58
gols a la lliga, ha estat triada
millor jugadora per un jurat
format pels entrenadors
dels equips de Divisió d’Honor, la màxima categoria del
waterpolo estatal. Or�z va
recollir diumenge el premi
just després de proclamarse campiona amb el CN
Sabadell, un trofeu que va
agafar de les mans de la mí�ca exwaterpolista Jennifer
Pareja.

Minuts abans, el CN
Sabadell es va imposar al
CN Mataró a la piscina del
conjunt d’El Maresme i va
reeditar per setena vegada
consecu�va el campionat de
lliga. Després de guanyar el
primer par�t de la sèrie a
casa, el conjunt de Sabadell
es va plantar a Mataró per
endur-se el �tol i ho va fer
amb solvència (8-10). Els
gols del conjunt visitant van
ser obra de Bea Or�z (2),
Maica García (2), Marina
Cordobés (2), Judith Forca,
Paula Leitón, Clara Espar i
Olga Domènech.
Amb aquest �tol, el CN
Sabadell ha guanyat totes
les competicions que ha
disputat, amb l’excepció de
la Lliga Europea, en la qual,
les de Nani Guiu van acabar
terceres després de caure a
la semiﬁnal.
El proper repte de Bea
Or�z serà a ﬁnals de juliol
amb la selecció espanyola,
quan es disputarà el Mundial a Hongria.

Jennifer Pareja va lliurar el trofeu de millor jugadora a la rubinenca
Bea Or�z. / RFEN
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ESCACS | OBERT

ENTITAT | CAMPUS

Rubí acull la tercera prova
del Circuit Català de
tornejos internacionals

El Can Mir organitza el
El Maristes perd i acaba
segon Campus d’Es�u amb en quarta posició a la lliga
Maristes Rubí no va poder
1a Territorial Grup B
la inclusió de nous esports Elguanyar
en el darrer par�t

La prova �ndrà lloc al pavelló del Regina Carmeli. / Arxiu

El pavelló del col·legi Regina
Carmeli acollirà el diumenge
21 de maig a par�r de les
9.30 hores, el V Obert Internacional d’Escacs Ac�us
Ciutat de Rubí-Memorial
Jesús Emilio Fortes, que és
la tercera prova del Circuit
Català de tornejos internacionals d’escacs.
En aquesta edició, s’espera una par�cipació propera al centenar de jugadors.
Cal destacar l’assistència de

Grans Mestres, com Miguel
Muñoz, Marc Narciso, Orelvis Pérez Mitjans i Aimen
Rizouk, així com de Mestres
internacionals com Jonathan
Cruz, Filemón Cruz, Arturo
Vidarte, Lluís M. Perpinyà, i
diversos Mestres FIDE.
D’altra banda, el jugador
de l’Agrupació Rubinenca
d’Escacs Cristo Manuel Viera va guanyar en la seva
categoria el segon torneig
del circuit. / AER

El Can Mir organitza la se- Cerdanyola. També hi ha
gona edició del Campus una visita opcional al camp
d’Es�u, que serà del 3 al 28 del RCD Espanyol i a Ocio y
de juliol, i ja ha obert les ins- Aventuras de Sitges.
cripcions perquè es puguin
Podran par�cipar en el
apuntar els infants.
campus els infants de 6 a
Enguany, s’incorporen 16 anys i les famílies ponous esports al campus, per dran inscriure els infants el
tal que no sigui únicament nombre de setmanes que
el futbol el referent de les vulguin, seguides o alternes.
ac�vitats. Així, el pàdel, el L’horari del campus serà de
tennis, el tennis taula, el 9 a 14 hores, amb opció a
voleibol, l’handbol o el rugbi entrar una hora abans i a
són disciplines que també es allargar l’horari fins a les
prac�caran en el campus.
17 hores. El preu per una
A més, com ja es va setmana és de 95 euros i
fer en la darrera edició, es de 220 euros tot el mes.
preveuen ac�vitats com l’es- Per als socis del club, hi ha
calada, l’hípica, la natació i, descomptes. / Can Mir
com és natural, el
futbol.
També es fa
una aposta pel
lleure d’aventura
i espais temà�cs.
Dins del campus
està prevista una
visita a l’Open
Camp de Barcelona i al Bosc Tan- El Can Mir va organitzar l’any passat per
cat - Naturpark de primera vegada el campus. / Arxiu

FUTBOL SALA | PRIMERA TERRITORIAL

de lliga contra l’FS Salut i ha
quedat en quarta posició i
sense opcions a l’ascens. El
conjunt rubinenc va perdre
1-4 a casa, el gol local el va
aconseguir Moha Baalla.
Tot i que la lliga ha acabat, el Maristes con�nua en
compe�ció, ja que aquest
dissabte a les 19 hores jugarà contra el Be�s Catalunya
FS els vuitens de ﬁnal de la

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

EQUIP
PTS.
GELIDA
57
CFS CLOT B
50
FS LA SALUT
48
MARISTES RUBÍ
46
SAGRAT COR B
44
AV CAN PALET FS
37
PR SANT FELIU B
35
SANT CLIMENT
35
LES GLÒRIES B
33
EF GRÈVOL
22
SANTA COLOMA
19
CAN CLARAMUNT
16
CFS CASTELLVÍ B
11
CES BLANES B
3

Copa Federació. / Maristes

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

L’Horitzó C queda campió de
Catalunya en la seva categoria
L’Horitzó va par�cipar amb els seus tres equips en les diverses categories de la Copa de Catalunya, que es va disputar
a Sant Just Desvern. L’equip C es va proclamar campió de la
compe�ció en el grup 12. El conjunt vallesà va guanyar el
primer par�t contra el Solc Taronja per 1-0, mentre que en
el segon es va imposar a l’Alba per 10-6. En el darrer par�t,
l’Horitzó va guanyar per 34-2 a l’Endavant.
Pel que fa a l’Horitzó A es va haver de conformar amb
la tercera posició després de guanyar al Grup Barna Màgics
per 10-12 i al SESE Spurs per 25-20; però perdre contra els
Lluïsos de Gràcia per 10-6. L’Horitzó B va perdre contra El
Vilar per 4-7, va guanyar als Lluïsos de Gràcia per 8-7 i va
tornar a perdre contra l’Asproseat per 14-1. / CEH

ESPORTS
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WATERPOLO | COPA FEDERACIÓ

TRIATLÓ | CAMPIONAT D’ESPANYA

Els dos equips sènior del Natació Rubí
continuen lluitant en la Copa Federació

Mónica Crisol queda segona
en el Campionat d’Espanya
de mitja distància

Els dos primers equips del
Club Natació Rubí (CNR)
van assolir dues victòries
en els seus enfrontaments
corresponents de la Copa
Federació. L’equip femení
va guanyar de manera clara
al CN Sant Feliu, un acabat
d’ascendir a la Divisió d’Honor femenina, per un clar
6-13. Per la seva banda, els
jugadors de Toni Aguilar es
van imposar per la mínima
al CN Molins de Rei (5-6).
Amb els dos triomf, els
equips rubinencs segueixen
endavant en la competició.
Aquest dissabte, les jugadores del CNR reben el CE
Mediterrani a Can Rosés a
les 19.45 hores. El club ha
fet una crida perquè l’aﬁció
animi l’equip.
D’altra banda, el Sènior

Deu representants del Club
Natació Rubí es van desplaçar ﬁns a Pamplona per
participat en el Campionat
d’Espanya de triatló de
mitja distància.
E nt re to t s e l s p a rticipants rubinencs, cal

destacar les actuacions
de Mónica Crisol, que va
pujar al podi després de
quedar segona en el seu
grup d’edat, i la de Manuel
González, que va assolir la
sisena posició en la seva
categoria. / CNR

Els jugadors del Masculí B no van assolir l’ascens, però van ﬁnalitzar en tercera posició . / Cedida

Masculí B del CNR va disputar el passat cap de setmana
a Jerez de la Frontera la fase
d’ascens de la 3a Divisió
Nacional per pujar a 2a. Els

rubinencs no van assolir l’ascens tot i realitzar un gran
campionat i finalitzar en
tercera posició. Els jugadors
de Dani Gómez van cedir

un empat i una derrota,
justament contra els dos
ﬁnalistes de la competició,
el CN Vallirana i el CN L’Hospitalet. / CNR

Mónica Crisol, la segona a l’esquerra, va pujar al podi per recollir la
medalla de plata. / Cedida

TIR AMB ARC | CAMPIONAT DE CATALUNYA

TAEKWONDO | CAMPIONAT CATALUNYA PROMOCIÓ

Gran participació d’Arquers Rubí
en el Campionat de Catalunya Bosc

El Balmes Rubí aconsegueix una medalla
de plata en el Campionat de Catalunya

Un total de 29 arquers del
Club Arquers Rubí van participar en el Campionat de
Catalunya de Bosc, en el que
va ser la participació més
nombrosa del club en una
tirada oﬁcial. La prova es va
disputar en les instal·lacions
del club CCTA de Can Piqué,
a Montcada i Reixac.
Va ser una magníﬁca jornada, en la qual els arquers
del club van donar mostra
de la gran qualitat que tenen i de la bona entesa que
existeix entre ells.
Els arquers més joves del
club van realitzar una gran
competició, ocupant els
llocs més alts del podi.
En les modalitats sènior
i veterà, també tots els
arquers del club rubinenc
van fer una gran prova. Cal
destacar Cèsar Flor, que
va aconseguir la primera
posició en Compost Sènior,
donant la sorpresa.
Per la seva banda, Rosa
M. Lucena i Alicia Vargas
van aconseguir la primera
i segona posició en Longbow Sènior, tot un èxit en
aquesta modalitat. A més,
Gerardo García va assolir
un meritori tercer lloc en
Longbow Veterà, mentre
que José Nieto i Eva M. Iglesias van aconseguir entrar

Arquers Rubí ha ﬁnalitzat una gran temporada de Bosc, la millor ﬁns
al moment. / Cedida

a les ﬁnals de la competició, aconseguint la quarta
posició en les modalitats
Longbow Sènior i Instintiu
Sènior, respectivament.

Pel que fa a la competició per equips, el club
rubinenc no va poder pujar
al podi en aquesta ocasió. /
Arquers Rubí

RESULTATS
Albert Borrull 2n Longbow Sub14
Ariadna Baena 4a Longbow Sub14
Aleix Lobato 1r Compost Sub14
Iker Villanueva 1r Nu Sub14
Pol Martí 5è Nu Sub14
Verónica Baena 1a Longbow Cadet
Cristina Martín 1a Nu Cadet
Isaac Martí 1r Nu Cadet
Marc Lopera 1r Compost Cadet
Álex Flor 2n Compost Cadet
Rosa M. Lucena 1r Longbow Sènior
Alicia Vargas 2a Longbow Sènior
José Nieto 4t Longbow Sènior
Enrique Flores 8è Longbow Sènior
Alberto Borrull 11è Longbow Sènior

David Alejo 13è Longbow Sènior
José A. Baena 15è Longbow Sènior
Gerardo García 3e Longbow Veterà
Manuel Fuentes 7è Longbow Veterà
José L. Ruiz 8è Longbow Veterà
Eva M. Iglesias 4a Instintiu Sènior
Montse Muñoz 5a Instintiu Sènior
Fani Rufas 6a Instintiu Sènior
Oscar Solé 28è Instintiu Sènior
Dorric Barclay 6è Instintiu Veterà
Valentí Paris 9è Instintiu Veterà
Juan P. Serrano 11è Nu Sènior
César Flor 1e Compost Sènior
F. José Madrigal. 9è Compost Sènior

Tres esportistes del Club
Balmes Rubí van disputar
diumenge passat el Campionat de Catalunya de
Promoció de Taekwondo
absolut. Sara Granell, amb
només 14 anys, va aconseguir penjar-se la medalla de
plata. Granell va caure en
una ﬁnal molt igualada amb
la seva rival.
Per la seva banda, Daniel Martos va caure en la primera ronda contra qui després es proclamaria campió
de la categoria, mentre que
Claudia Triviño no va poder
participar, quedant fora de
la categoria.
Dissabte vinent, el Club

Sara Granell, amb la medalla de plata, Claudia Triviño i Daniel Martos,
del Balmes Rubí. / Cedida

Balmes Rubí es desplaçarà
a Figueres per participar
en el III Obert de Figueres,
un prestigiós campionat in-

ternacional, on competiran
deu esportistes de l’entitat
rubinenca. / Club Balmes
Rubí

