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L’antiga àrea d’esbarjo per a gossos 
de La Serreta serà un parc de salut
m. cAbrerA

L’Ajuntament ha anunciat la 
seva decisió de transformar 
l’espai destinat a esbarjo de 
gossos ubicat a La Serreta, 
tancat recentment, en un 
parc de salut. Fa unes setma-
nes, el consistori va informar 
del tancament d’aquesta 
àrea reservada per a gossos 
atenent a les reclamacions 
del veïnat, que es queixava L’espai d’esbarjo per a gossos es convertirà en un parc de salut. / M.C.

Juan López. Pel responsable 
polític, aquesta instal·lació 
servirà per potenciar i facilitar 
l’activitat física dins del parc 
de La Serreta.

A Rubí, hi ha vuit espais 
amb màquines per a fer exer-
cici, que estan destinats a pú-
blics de totes les edats, però 
que sobretot són utilitzades 
per gent gran.

Pel que fa a les àrees 
d’esbarjo per a gossos, López 

ha explicat que el veïns de 
la zona compten amb dos 
espais molt propers –a la 
plaça Miguel Hernández i a 
la C-1413– que compten amb 
il·luminació i bancs i que es 
treballa per tal d’instal·lar 
una font. “Estem treballant 
per millorar els pipicans, de 
moment n’hi ha quatre que 
tenen llum i quatre més que 
està previst que en tinguin”, 
ha assenyalat.

L’Ajuntament vol promoure 
la cessió d’habitatges de petits 
propietaris pel lloguer social
reDAcció

El consistori impulsarà la 
cessió d’habitatges desocu-
pats de propietaris privats 
per ser destinats a lloguer 
social. El programa va adre-
çat als petits propietaris que 
disposen d’algun pis buit i 
assegura el cobrament de 
la renda de lloguer pactada 
durant tota la vigència del 
contracte. En cas que sigui 
necessari, s’ofereix la pos-
sibilitat d’una rehabilitació 
bàsica per posar a punt 
l’habitatge. Així, l’Ajunta-
ment, a través de l’empresa 
municipal Proursa, signarà 
un contracte de cessió amb 
els petits propietaris i pa-
garà mensualment la renda 
de lloguer acordada. Per a 
l’any 2018, el pla es marca 
com a objectiu aconseguir 
10 pisos a través d’aquest 
procediment.

Els tècnics de Proursa 
inspeccionaran l’estat de 
l’habitatge i valoraran quins 
arranjaments són necessaris 
per garantir l’habitabilitat de 
l’immoble. L’empresa muni-
cipal podrà assumir l’avança-
ment d’aquestes obres fins a 
un màxim de 12.000 euros, 
que s’aniran descomptant de 
les quotes de lloguer. També 
garantirà que els habitatges 
cedits es retornin en condi-
cions d’habitabilitat un cop 
finalitzi el contracte.

Com a contraprestació, 
els contractes de cessió 
es faran per un període 
d’entre 3 i 5 anys, en funció 
de l’estat del pis. La renda 
mensual que pagarà Proursa 
als propietaris serà entre un 
15 i un 20% inferior al preu 
de mercat.

Segons l’Observatori de 
l’Habitatge, a Rubí hi ha 
gairebé 700 habitatges de 

propietaris particulars on 
no consta cap persona em-
padronada, aquesta és la 
borsa d’habitatges sobre la 
qual vol incidir el pla.

Segons la regidora de 
Serveis a les Persones, Marta 
García, el Servei d’Habitat-
ge ha detectat que el mal 
estat dels immobles és un 
dels elements que frena els 
propietaris en el moment de 
cedir els seus habitatges per 

a lloguer social. “Confiem 
que ara tindrem accés a més 
immobles que podrem posar 
a disposició de les persones 
que més ho necessiten”, diu 
García.

El mercat de lloguer social
El Parc Social d’Habitatge de 
Lloguer de Rubí és de 1.092 
pisos, segons les dades de 
l’Observatori de l’Habitatge 
de la ciutat a 31 de desem-
bre del 2017. D’aquests, 525 
reben ajudes al lloguer del 
Ministeri de Foment i 195 de 
la Generalitat de Catalunya. 
149 són habitatges muni-
cipals; 178 són habitatges 
de lloguer d’altres adminis-
tracions; 85 són habitatges 
de lloguer social d’entitats 
financeres, 56 formen part 
de la borsa de mediació 
social que gestiona Proursa, 
que també ha tramitat 10 
contractes més del mercat 
privat.

S’assegura als 
propietaris 

el cobrament 
del lloguer i 
s’ofereix la 

possibilitat d’una 
rehabilitació 
bàsica del pis

de l’olor i dels sorolls que 
provocaven els usuaris del 
pipicà.

Després de desmantellar 
aquestes instal·lacions, el 
consistori ha decidit donar-li 
una utilitat esportiva i instal-
larà cinc màquines d’exercici. 
“Farem una petita rehabi-
litació de la zona i en un 
mes calculem que estarà en 
marxa”, ha explicat el regidor 
d’Esports i d’Obra Pública, 
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REDACCIÓ

La comissaria de Mossos d’Es-
quadra de Rubí, que agluti na 
també els municipis de Sant 
Cugat i Castellbisbal, va regis-
trar durant el 2017 un total de 
8.995 fets delicti us, 260 més 
dels que es van produir l’any 
2016, que van ser de 8.735.

Segons les dades facili-
tades pel Departament d’In-
terior de la Generalitat de 
Catalunya, els delictes contra 
el patrimoni són els que més 
van augmentar el 2017, amb 
266 més que l’any anterior. 
Concretament, es van regis-
trar a la zona 7.635 atemptats 
contra béns privats. Així, van 
pujar els robatoris amb força 
a l’interior de vehicles (+82), 
els robatoris a habitatges 
(+75) i els robatoris a empre-
ses (+54). 

També destaca que els 
robatoris amb violència o 
intimidació a domicilis van 

viària es van incrementar 
l’any passat (+30), amb 316 
fets delicti us detectats. Cal 
ressaltar l’augment de la 
conducció sota els efectes de 
l’alcohol o les drogues, que 
es van incrementar de 136 
fets a 176. 

passar de 3 casos el 2016 a 
11 en el 2017 i que les estafes 
s’han incrementat de 966 a 
1.135, és a dir, 169 més l’any 
passat que durant els dotze 
mesos anteriors. 

Per contra, els robatoris 
amb força a establiments 

s’han reduït de 111 casos el 
2016 a 67 el 2017, situació 
que també es va repeti r en 
el cas de les estrebades, que 
van reduir-se de 29 el 2016 a 
23 l’any passat. 

En general, tots els de-
lictes contra la seguretat 

Menys agressions i abu-
sos sexuals, més maltracta-
ments
Respecte als delictes con-
tra les persones, en general 
aquests van disminuir en el 
2017, passant de 876 en el 
2016 a 796 l’any passat. Cal 
destacar que hi va haver 6 
agressions sexuals menys a 
la zona, ja que de les 16 regis-
trades el 2016 es van passar a 
10 el 2017. També els abusos 
sexuals es van reduir, passant 
de 27 a 19 casos. 

El 2016 no es va registrar 
cap homicidi a la zona, en 
canvi l’any passat va tenir lloc 
un. Va ser a Rubí, a l’octubre, 
quan un home va matar la 
seva exparella, en un cas de 
violència de gènere. També 
es van incrementar les temp-
tati ves d’homicidis, de 3 fets 
el 2016 a 4 l’any passat. Cal 
ressaltar que els delictes de 
maltractaments van pujar de 
38 a 43 el 2017. En el conjunt 

de la comarca, els fets delic-
ti us van augmentar un 1,18%, 
amb 108.631 delictes. Bona 
part d’aquest augment es 
va concentrar en les estafes, 
especialment a través de les 
xarxes socials.

Augmenten delictes com les temptati ves d’homicidi, els maltractaments, 
els robatoris  i la conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o drogues

La comissaria de Mossos de Rubí registra un 
lleuger increment dels fets delicti us el 2017

DELICTES REGISTRATS A LA COMISSARIA DE RUBÍ

Robatoris amb força interior de vehicles 653 735 +82
Robatoris amb força domicilis 854 929 +75
Robatoris amb força a empreses 90 144 +54
Robatoris amb violència/inti midació a domicili 3 11 +8
Estafes 966 1135 +169
Robatoris amb força establiments 111 67 -44
Estrebades 29 23 -6
Conduccció sota els efectes de l’alcohol o drogues 136 176 +40
Agressions sexuals 16 10 -6
Abusos sexuals 27 19 -8
Homicidis 0 1 +1
Temptati ves d’homicidi 3 4 +1
Maltractament en l’àmbit de la llar 38 43 +5

TIPOLOGIA  2016 2017 VARIACIÓ
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Més de 200 persones parti cipen 
en la Festa de l’Auti sme
REDACCIÓ

La primera edició de la Fes-
ta de l’Auti sme va comptar 
amb la parti cipació de més 
de 200 persones que no es 
van voler perdre una acti -
vitat que té com a objecti u 
conscienciar la ciutadania 
per aconseguir la inclu-
sió social de les persones 
afectades pel Trastorn de 
l’Espectre Auti sta (TEA). La 
festa va estar organitzada 
per RubiTEA, una jove en-
ti tat impulsada per famílies 
amb infants amb aquest 
trastorn, i va comptar amb 
el suport de l’Ajuntament.

La festa va suposar el 
punt final als actes de la 
Setmana de l’Auti sme, du-
rant la qual s’han organitzat 

diverses acti vitats com una 
conferència sobre lectu-
res i una activitat lúdica 
infanti l.

El bon temps que va fer 
diumenge va ajudar per tal 
que la jornada fos rodona. 
Al voltant de les 10 hores 
es va iniciar la cursa ‘Corre 
corre Rubí TEA’, en la qual 
hi va haver una gran parti -
cipació, amb rubinencs de 
totes les edats. La carrera 
es va desenvolupar pel 
nucli urbà i va tenir un re-

corregut accessible, sense 
barreres arquitectòniques.

Posteriorment, hi va ha-
ver una batucada a càrrec 
del grup Explosión Rítmica, 
una actuació dels Castellers 
de Rubí, una exhibició de 
capoeira i l’actuació del 
grup Chapaos a la nueva. 
A més, també hi va haver 
acti vitats infanti ls i l’expo-
sició del manifest del Dia 
Mundial de Conscienciació 
sobre l’Auti sme.

Tot això va tenir lloc a la 
plaça del Doctor Guardiet, 

on també hi havia una pa-
radeta dels organitzadors 
de l’activitat que oferia 
informació sobre la feina 
que realitzen.

A la festa no hi va fal-
tar l’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Martínez, que va 
anar acompanyada per 
membres del seu govern. 
La màxima responsable 
municipal va lloar l’enti tat, 
que considera que “dona 
visibilitat i ajuda a consci-
enciar la ciutadania sobre 
l’auti sme”.

Es van realitzar jocs lúdics i acti vitats infanti ls. / Cedida

L’acti vitat posa 
el punt fi nal a 
la Setmana de 
l’Auti sme a Rubí

Deti ngut un home per dos robatoris 
amb força a domicilis de Rubí
Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el 10 d’abril un 
home de 42 anys, naciona-
litat xilena i veí de Rubí com 
a presumpte autor de dos 
delictes de robatori amb 
força a domicilis.

La investigació es va 
iniciar al febrer, quan els 
agents de la comissaria de 
Rubí van identificar dos 
ocupants d’un vehicle que 
es trobava mal estacionat 
durant un patrullatge. Els 
agents van comprovar que 
tots dos tenien antecedents 
per robatoris amb força i 
van detenir el copilot, que 
tenia una ordre de recerca 
i detenció del jutjat de Sant 
Feliu. A l’interior del vehi-

cle, hi van trobar un maletí  
amb nou colònies precinta-
des de marques de renom i 
26 rellotges usats. 

Davant la incongru-
ència de les explicacions 
per part dels dos homes 
sobre la procedència de 
tot el material, els agents 
van intervenir-lo de forma 
preventiva per tal de fer 
comprovacions. Durant la 
fase d’investi gació, es van 
localitzar dues denúncies 
presentades el 19 de febrer 
per robatoris a l’interior 
de domicilis de Rubí i van 
esbrinar que part del ma-
terial recuperat havia estat 
sostret en aquests pisos.

Amb aquesta informa-

ció, es va procedir a detenir 
el conductor del vehicle 
identi fi cat al febrer, com a 
presumpte autor dels ro-
batoris. Els agents van sol-
licitar una entrada i registre 
al domicili del detingut, 
on van intervenir objectes 
electrònics, com un GPS, i 
gran quanti tat de moneda 
estrangera de procedència 
desconeguda. 

La investigació conti-
nua oberta per esbrinar 
si els objectes han estat 
sostrets en altres robatoris. 
L’arrestat, amb diversos 
antecedents, va passar a 
disposició judicial i el jutge 
va decretar la seva llibertat 
amb càrrecs. / DdR

Portes obertes a Font del Ferro
La Font del Ferro va cele-
brar el diumenge una nova 
jornada de portes obertes 
molt parti cipati va. Els visi-
tants de les instal·lacions 
van poder visitar el viver, 
acompanyats pels treba-
lladors, comprar plantes 
i gaudir de les diverses 
propostes lúdiques.

Durant la jornada de 
portes obertes, també es 
va fer un taller de sembra 
de plantes aromàtiques, 
actuacions musicals i un 
aperiti u. Tots els visitants 
van rebre una planta de 
producció pròpia.

Per l’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Martí nez, la jornada 
de portes obertes té com a 
fi nalitat “difondre la impor-
tant tasca d’inclusió social 
que desenvolupa Font del 
Ferro, oferint formació i 
treball a persones amb di-
versitat intel·lectual”.

Actualment, la Font del 
Ferro dona feina a nou tre-
balladors el Centre Especial 
de Treball (CET) de viver i 
a quatre al CET forestal. A 
més, compta amb un Ser-
vei d’Atenció Diürna amb 
22 usuaris, que engloba el 
Servei Ocupacional d’Inser-

ció dirigit a persones que 
s’estan formant per accedir 

al món laboral i el Servei de 
Teràpia Ocupacional.

Discriminació salarial entre els 
treballadors del CET i els educadors
En relació a la Font del 
Ferro, l’Alternati va d’Unitat 
Popular ha denunciat que 
existeix una “disfunció” 
laboral, ja que els educa-
dors i professionals de la 
inserció de Font del Ferro 
es regeixen pel conveni de 
l’Ajuntament, mentre que 
els treballadors del Centre 
Especial de Treball (CET) de 
la mateixa empresa ho fan 
pel conveni de servei dels 
CET. Això, suposa, segons 

l’AUP, una discriminació 
salarial, ja que els treba-
lladors del CET cobren el 
salari mínim interprofessi-
onal. La formació políti ca 
demana que s’equiparin 
els sous per “dignifi car els 
treballadors de Font del 
Ferro” i afirma que ja fa 
mesos que va traslladar a 
l’alcaldessa aquesta pro-
blemàtica. L’Ajuntament 
no s’ha pronunciat sobre 
aquesta situació. / M.C.

Una de les acti vitats que es van fer durant la jornada. / Localpres

S’inunda un garatge situat en 
el carrer Maximí Fornés
Un garatge del carrer Maxi-
mí Fornés, número 64-66, 
va quedar inundat dijous 
de la setmana passada al 
migdia durant pràcti cament 
quatre hores. Els Bombers 
van haver d’extreure l’aigua 
amb una mànega, uns tre-
balls que van requerir tres 
dotacions, dues de Rubí i 
una de Cerdanyola. La in-
undació es va detectar cap a 
les 12 hores i es va resoldre 
a les 16 hores.  / DdR Tres dotacions de Bombers van desplaçar-se al lloc dels fets. / M.C. 
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Rubí
Plaça de Ca n’Oriol

     Diumenge, 

22 abril, 13.30 h 

Preu: 

5€

Fideuà Republicana

Pots reservar tiquets enviant un correu 
a correu@esquerrarubi.cat i enviant 
whatsapp al 699 249 640

Rubí esquerra.cat

Xavier Corbera, Candidat d’Esquerra 
Republicana a l’Ajuntament de Rubí.

Joan Tardà, Diputat del Congrés dels 
Diputats.

Hi intervindran:

Carme Forcadell, Diputada del 
Parlament de Catalunya i Expresidenta 
de la institució. PRESA POLÍTICA

REDACCIÓ

La Fira del Dia de la Terra 
arriba aquest dissabte 21 
d’abril amb l’acte central de 
la programació de la cele-
bració del Dia de la Terra a 
Rubí, que es duu a terme fi ns 
al 26 d’abril. En aquesta cin-
quena edició, la Fira canvia 
d’ubicació i es realitzarà a les 
places Pearson i de la Nova 
Estació de 10 a 14 hores.

La Fira comptarà amb 
parades de venda de pro-
ductors agrícoles i apícoles 
locals i de comerços ecolò-
gics de Rubí. També hi haurà 
expositors d’en� tats i serveis 
relacionats amb el medi am-
bient com el viver de Font 
del Ferro o el Rubiclak, el 
projecte de reciclatge d’oli 
usat de l’AMPA del CEE Ca 
n’Oriol.

Com cada any, s’han pro-
gramat ac� vitats com ‘Ba-
llant de peus a terra’, ‘Puja 
al carro de Sant Antoni’ –que 
en aquesta ocasió portarà 
dos carros, en lloc d’un–, ‘De 
l’hort a taula’, una mostra de 
productors agrícoles –que 

Jornada de recuperació 
de la Font de Can Moritz

La Fira del Dia de la Terra serà dissabte i 
es trasllada a la plaça de la Nova Estació

La ciutadania està convi-
dada a participar aquest 
diumenge en una jornada 
de recuperació de la Font de 
Can Moritz, a Castellnou. Els 
organitzadors de la jornada, 
el projecte europeu Blue-
Health, l’entitat local Rubí 
d’Arrel i l’Ajuntament, ja han 
realitzat algunes actuacions 
al voltant de la zona, com és 
la plantació de 20 ametllers 
i 10 alzines, roures i pins 
a l’esplanada que hi ha al 
costat de la font.

En la jornada d’aquest 
diumenge, està previst rea-
litzar altres tasques amb la 
participació de tothom: la 
plantació de plantes aromà-
� ques, pintar el camí de les 
‘bombolles’ a la font, instal-
lar nius per ocells i ratpenats, 
així com hotels d’insectes i 
la recollida de residus per 
deixar la zona ben neta. A 
la font, que està al fi nal del 
carrer de Can Matalí, es pot 
arribar en transport públic 
(autobús) i caminant o bé 
amb cotxe. 

La font de Can Moritz, 
que data del 1922 i és d’as-
pecte modernista, es va 

descobrir de forma casual el 
2015, després que l’Ajunta-
ment contractés una empre-
sa per desbrossar per re� rar 
els arbres que havien caigut 
en unes fortes ventades. Tot 
apunta que estava vinculada 
a la masia més propera, Can 
Matarí. A fi nals del segle XIX, 
la fi nca va ser comprada per 
Louis Moritz, fundador d’un 
negoci cerveser, que feia 
servir el mas com a casa 
d’es� ueig. / DdR

aquest any també inclou api-
cultors– i diverses propostes 
infantils. Després de l’èxit 
de l’any passat, s’ha tornat 
a organitzar l’Ecoespai gas-
tronòmic, on s’espera que 
molta gent es quedi a dinar 
provant productes ecològics 
i locals.

Aquest any, s’han afegit 
tres noves ac� vitats a la fi ra: 
la Finestreta energè� ca, on 
s’assessorarà la ciutadania 
sobre com reduir la factura 

de llum i gas; un concert de 
ferralla i rock’n’roll, a càrrec 
de Sergi Estella; i un taller 
de construcció d’hotels d’in-
sectes.

També hi haurà expo-
sicions diverses com la de 
Caçadors de Trastets, una 
de maquinària agrícola o 
de bolets de Rubí. El Mu-
seu Vallhonrat oferirà una 
jornada de portes obertes i 
visites guiades a les 11 i a les 
12.15 hores. L’accés serà per 

la plaça Montserrat Roig.
Enguany, la programa-

ció del Dia de la Terra està 
girant al voltant de la gran 
quan� tat de persones i asso-
ciacions de la ciutat que s’es-
forcen per cuidar el planeta. 
Les nombroses activitats 
programades compten amb 
la par� cipació de 12 en� tats, 
9 productors agrícoles, apí-
coles i agraris, 4 comerços, 
7 establiments restauradors 
i 9 ar� stes.

La fi ra oferirà parades de productes agrícoles i apícoles i l’Ecoespai gastronòmic. / Arxiu-Localpres
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CRISTINA CARRASCO

L’Agrupación de Personas 
Mayores de la Zona Norte 
ha renovat la seva junta di-
rec� va i ha encetat una nova 
etapa en la seva història, en la 
qual volen reac� var l’en� tat i 
obrir-se a més veïns, siguin o 
no, gent gran.

L’entitat va néixer l’any 
1994 per oferir serveis i ac-
� vitats a persones grans del 
barri. Durant el primer perí-
ode, l’agrupació va ser força 
ac� va, però amb la mort del 
primer president va anar 
perdent vitalitat fi ns a oferir 
només excursions puntuals. 
Ara, amb la renovació de la 
junta, es va decidir reac� var-
la oferint noves propostes 
i activitats amb les quals 
atraure tota la ciutadania, no 
només persones grans. “Qui 
vulgui passar una bona esto-
na, allà ens trobarà”, apunta 
Mireia Medina, secretària de 
l’en� tat.

Així, ja s’ofereixen classes 
de teatre i de ball, passis de 
cinema i ac� vitats relaciona-
des amb el cinema, tallers 
gratuïts com els d’art fl oral 

El Consell Comarcal del
Vallès Occidental celebra 
el seu 30è aniversari 

L’Agrupación de Personas Mayores de 
la Zona Norte enceta una nova etapa

Alcaldes i alcaldesses de la 
comarca, entre elles la de 
Rubí, Ana M. Mar� nez, con-
sellers de diferents mandats, 
treballadors de la ins� tució 
de diferents èpoques i repre-
sentants d’en� tats de la co-
marca es van trobar dimarts 
per assis� r a la celebració del 
30è aniversari del Consell Co-
marcal del Vallès Occidental. 
Amb l’acte, es va voler posar 
en valor la ins� tució, agrair la 
dedicació a totes les persones 
que han format part de l’ens 
i la feina dels ajuntaments 
vallesans al llarg dels darrers 
30 anys.

El president del Consell 
Comarcal, Ignasi Giménez, 
va parlar sobre els inicis de 
l’ens, que es va crear com 
“una nova administració que 
servís com a punt de trobada 
i de referència de tots els 
ajuntaments de la comarca 
per tal de coordinar, consen-
suar, i treballar conjuntament 
per tot el territori sense fer 
diferències”. 

Per la seva banda, Ana M. 
Mar� nez va mostrar la seva 
sa� sfacció per par� cipar en 
l’aniversari d’una en� tat “que 

con� nua servint per reivindi-
car el valor econòmic, social 
i cultural del territori que 
compar� m”. 

L’acte va comptar amb la 
intervenció del primer pre-
sident del Consell Comarcal 
que encara és viu, Oriol Civil, 
qui va ser president del 1991 
fins al 1995, i de la gerent 
del primer mandat del Con-
sell, Isabel Rueda, que va 
treballar al costat del primer 
president, Antoni Farrés, 
en la posada en marxa de 
la ins� tució. Posteriorment, 
es va realitzar una tertúlia 
amb diferents exconsellers i 
exconselleres. 

30 anys d’història
L’aprovació de la Llei 6/1987 
de l’Organització Comarcal 
de Catalunya va signifi car la 
creació del Vallès Occiden-
tal com una divisió territo-
rial pròpia. L’organització 
per comarques va permetre 
modernitzar l’administració 
local i potenciar la capacitat 
de ges� ó dels municipis. Al 
Vallès Occidental, el Consell 
Comarcal es va cons� tuir el 9 
de març del 1988. / DdR

o d’exercicis hipopressius. A 
més, compten amb el suport 
del consistori per poder oferir 
algunes d’aquestes activi-
tats com els tallers gratuïts 
i monogràfics de diferents 
temà� ques.

“I mantenim, per des-
comptat, les excursions i 
sor� des culturals que sempre 
han tingut una molt bona 
acollida”, assenyala Medina, 
qui afegeix que “a la gent li 
agrada passar aquests caps 
de setmana, com diuen ells 

en família, perquè realment 
acaben sent una família, els 
ajuda molt”. En aquest sen� t, 
apunta que “per la gent gran 
és molt important sen� r-se 
acompanyat, que a les tardes 
� nguin alguna cosa més a fer 
que posar-se la tele”.

A més, de cara a la Festa 
Major ja estan treballant per 
poder oferir algunes ac� vitats 
com la realització de tallers 
de manualitats de creació 
d’elements decora� us per a 
la llar. I també s’estan plante-

jant organitzar més ac� vitats 
infan� ls i juvenils.

Una de les darreres ac-
tivitats organitzades va ser 
a fi nals de març, quan es va 
organitzar el tradicional dinar 
anual de germanor, unes ‘mi-
gues’, que van compar� r socis 
i familiars i que va ser una 
gran festa de trobada.

Homenatge als octogenaris
D’altra banda, l’entitat ha 
organitzat per al pròxim 28 
d’abril un homenatge als so-
cis que enguany compleixen 
80 anys. Es tracta de tres 
dones i un home que són els 
socis més grans de l’en� tat. 
La festa arrencarà amb una 
representació teatral del 
grup de teatre que assaja a 
la seu, posteriorment � ndrà 
lloc una exhibició de balls de 
sevillanes i de balls en línia i 
l’homenatge als quatre socis, 
que comptarà amb l’assistèn-
cia de l’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez.

L’Agrupació, que compta 
en aquests moments amb 
115 socis, té la seu a carretera 
de Sabadell, cantonada amb 
el carrer Navas de Tolosa. 

Les excursions són una de les ac� vitats que més bona acollida tenen 
entre la gent gran. / Cedida
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Ajuntament i comunitat educativa treballaran 
plegats per redefinir la planificació escolar
ReDAcció

El Consell Escolar Municipal es va 
reunir la setmana passada per abor-
dar diversos temes d’interès per a 
la comunitat educativa. Durant la 
trobada, presidida per la regidora de  
Serveis a les Persones, Marta García, 
i el regidor d’Educació, Sergi Garcia, 
es va donar a conèixer un informe 
encarregat per l’Ajuntament amb 
l’objectiu de redefinir la zonificació 
i planificació escolar de Rubí.

L’estudi analitza l’actual situació 
del mapa escolar de Rubí, s’aproxima 
als criteris que fan servir les famílies 
per triar centre escolar i reflexiona 
sobre l’actual model de zonificació, 
les lògiques de segregació escolar 
i les conseqüències derivades dels 
processos d’elecció de centre. Es 
tracta d’una anàlisi merament qua-
litativa davant la dificultat d’obtenir 
dades numèriques de la Generalitat 
però, tot i això, “marca línies de tre-
ball importants per poder millorar 
la planificació escolar a Rubí i evitar 
la segregació”, segons la regidora 
Marta García.

Entre les qüestions que apunta 
l’informe, hi ha la diversitat de fac-
tors que expliquen les lògiques de 
la demanda dels diferents centres 
educatius i que passen, no només 

per la proximitat de l’escola, sinó 
molt especialment per la imatge 
que projecta, la seva composició 
social o l’opinió prèvia d’amics i 
coneguts, entre altres. De l’estudi 
es desprèn que la segregació no 
és un fenomen preocupant a Rubí, 
tot i que es pot millorar mitjançant 
algunes accions.

“Ens comprometem a treballar 
conjuntament amb la comunitat 
educativa per optimitzar la plani-
ficació escolar, estudiar la millor 
zonificació per al municipi i elaborar 

també un Pla educatiu de ciutat”, 
ha dit García, qui ha afegit que “de 
fet, molts dels temes dels quals 
hem informat al Consell Escolar 
Municipal encaixen perfectament 
amb les recomanacions recollides 
a l’estudi”.

Noves subvencions per a 
les AMPA
El Consell Escolar també va conèixer 
dijous de la setmana passada l’apro-
vació de les bases que regulen les 
subvencions a les Associacions de 

La reunió del Consell Escolar Municipal va comptar amb la participació dels regidors Marta García i Sergi Garcia. / Localpres

Mares i Pares (AMPA). Seran objecte 
d’aquests ajuts aquelles iniciatives 
que facilitin la conciliació familiar, 
que donin suport pedagògic als 
infants i que permetin reduir les 
despeses que suposa l’escolarització 
per a les famílies.

L’estudi també destaca la impor-
tància de comptar amb una Oficina 
Municipal d’Escolarització (OME). 
Durant la reunió, l’Ajuntament va 
informar que aquest servei s’obrirà 
properament a l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania.

l’equip del parc 
de Bombers de 
Rubí guanya el XIV 
concurs de Rescat en 
Accidents de trànsit
L’equip del parc de Rubí ha estat 
el primer classificat en la XIV 
edició del Concurs de Rescat en 
Accidents de Trànsit dels Bom-
bers de la Generalitat, que es va 
disputar la setmana passada a 
la seu de la Regió d’Emergència 
de Lleida. 

Com a millor classificat, 
l’equip rubinenc ha obtingut 
l’accés directe per participar en 
el XIV Encuentro Nacional de 
Rescate en Accidentes de Tráfico, 
que tindrà lloc durant la setmana 
del 3 al 9 de setembre a Alcanyís, 
a Terol. 

El conjunt del parc de Bom-
bers de Rubí va obtenir la segona 
posició en la maniobra estàndard 
i en maniobra ràpida, així com en 
la categoria de millor comanda-
ment. A més, el sanitari de l’equip 
de Rubí va ocupar la tercera posi-
ció en la valoració. Tot plegat, va 
situar els rubinencs com a millor 
classificats del concurs. 

El segon lloc va ser per a la 
regió d’emergències de Lleida, 
mentre que l’equip del parc de 
Granollers va obtenir la tercera 
posició de la classificació del 
certamen. / DdR
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L’AUP inicia un seguit d’assemblees per 
defi nir el Pla de treball per al pròxim mandat

ERC proposa subvencions perquè 
els comerços siguin accessibles

REDACCIÓ 

L’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) va organitzar 
dimecres la primera assem-
blea per defi nir el pla de tre-
ball de la formació polí� ca 
de cara al proper mandat. 
L’Alterna� va organitzarà el 
tercer dimecres de cada 
mes durant els pròxims me-
sos assemblees, obertes a 
tothom, per tal de debatre i 
abordar temes concrets que 
després es recolliran en el 
programa electoral.

La primera assemblea 
va ser dimecres al Centre 
Rubinenc d’Alternatives 
Culturals (CRAC) i va servir 
per revisar el codi è� c de la 
formació. L’AUP va debatre 
sobre la retribució dels 
regidors de la formació a 
par� r del 2019, ja es� guin al 
govern o a l’oposició; sobre 
la durada dels càrrecs, etc.

Està previst que algunes 
d’aquestes assemblees es 
puguin fer als barris, per 
apropar la formació als ve-
ïns de diferents territoris.

Actualment, l’AUP és 

MARTA CABRERA

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) proposa 
implementar una línia de 
subvencions per tal que 
els comerços � nguin més 
facilitats a l’hora de fer 
accessibles els seus establi-
ments. Segons ha explicat 
la regidora republicana, 
Sandra Casas, “la intenció 
és ajudar els comerciants 
a facilitar els accessos per 
les persones que tenen 
difi cultats en la mobilitat”, 
una iniciativa que per la 
regidora també facilitarà 
la vida “de la gent gran i 
les persones que van amb 
cotxet”.

Anna Esquirol, que té 
problemes de mobilitat, 
assegura que la majoria de 
comerços no estan adap-
tats: “He de demanar ajuda 
per anar a comprar unes 
sabates o anar a un bar, no 
tinc la mateixa capacitat 
que el meu veí”, denuncia.

La regidora Sandra 
Casas també afirma que 
aquest col·lectiu té difi-

una formació polí� ca que 
integra l’Alterna� va Ciuta-
dana de Rubí (ACR), la Can-
didatura d’Unitat Popular 
(AUP), Esquerra Unida i 
Alterna� va (EUiA) i Pirates.

“No volem que el Casino 
quedi mig tancat”
D’altra banda, l’AUP veu 
amb bons ulls la proposta 
de rehabilitació del Casino 
que ha presentat el govern, 
ja que considera que res-
pecta la història de l’edifi ci. 
El que més preocupa a la 
força assembleària són els 
usos futurs de l’equipa-
ment: “No volem que el 
Casino quedi mig tancat 
com el Celler, que té una 
dinamització pobra”, ha 
explicat la regidora Mireia 
Gascón.

La formació ha fet ja una 
primera proposta: que Font 
del Ferro sigui l’encarregada 
de ges� onar el bar. Segons 
l’Alterna� va, hi ha diversos 
exemples de restauració en 
mans de Centres Especials 
de Treball i seria benefi ciós 
per impulsar l’equipament.

cultats per fer accions tan 
quo� dianes com llançar les 
escombraries o anar al su-
permercat a fer la compra. 
A més, recorda que encara 
hi ha equipaments muni-
cipals com l’Ajuntament o 
l’Ateneu que són inaccessi-
bles o bé la Biblioteca, amb 
algunes mancances.

La proposta d’Esquer-
ra, a més de contemplar 
aquesta línia d’ajuts als 

comerços, també pretén 
iniciar dues campanyes 
de sensibilització. Una per 
conscienciar la ciutadania 
de les dificultats de mo-
bilitat que tenen alguns 
rubinencs, i l’altra per pro-
moure les reformes en es-
tabliments. “Si � nguéssim 
més facilitats, no ens sen� -
ríem ciutadans de segona, 
sinó de primera”, conclou 
Anna Esquirol.

Anna Esquirol, una rubinenca amb problemes de mobilitat, amb la 
regidora Sandra Casas. / M.C.

Pintades contra el nou mural en record a Guillem Agulló. / M.C.

Catalunya en Comú-Podem 
(CEC-P) presentarà una pro-
posta de resolució al Parla-
ment de Catalunya per re-
clamar l’inici immediat de la 
redacció del projecte cons-
truc� u de l’edifi ci de l’escola 
El Bosc. La proposta va més 
enllà de les presentades fi ns 
ara i demana que el centre 
sigui una escola–ins� tut, on 
els alumnes, un cop acabada 
la primària, puguin cursar 
també l’ESO.

La inicia� va arriba a tra-
vés de la pe� ció conjunta 
de Podem Rubí i l’AMPA de 
l’Escola del Bosc, que recor-
den que la construcció de 
l’edifici no es materialitza 
“mentre assistim al dete-
riorament progressiu dels 

seus saturats barracons”. El 
centre va iniciar l’any 2010 
les classes en barracons 
provisionals a l’espera de la 
construcció d’un edifi ci. El 
projecte estava redactat i 
aprovat, però la Generalitat 
el va anar ajornant.

Podem Rubí denuncia 
que els alumnes han de 
rebre classes en barracons 
amb problemes de manteni-
ment, amb un espai de pa�  
inadequat i brut i uns menja-
dors saturats: “Unes condici-
ons indignes i inapropiades”. 
Podem assenyala que les 
necessitats de noves places 
ara estan més centrades 
en secundària i per aquest 
motiu demanen que sigui 
escola-ins� tut. / DdR

Podem Rubí reclama la 
construcció de l’escola El 
Bosc com a ins� tut-escola

Pinten dos cops en menys d’una 
setmana el mural de Guillem Agulló
La Taula de l’esquerra inde-
penden� sta, un moviment 
format per Arran i la CUP, 
va organitzar dissabte una 
activitat popular que va 
culminar amb la pintada 
d’un mural al CRAC en 
record de Guillem Agulló, 
un jove valencià que fou 
assassinat per un grup 
d’extrema dreta el 1993. 
L’assassí va ser condemnat 
a 17 anys de presó, però 
només hi va estar 4 anys i el 

2007 es va presentar a les 
llistes d’Alianza Nacional en 
les eleccions municipals. El 
mural va aparèixer guixat 
dilluns i els responsables 
de la Taula de l’esquerra 
independen� sta el van re-
pintar. Dimecres, el dibuix 
va tornar a pa� r un atac i 
també el mural a favor dels 
refugiats que hi ha al costat 
i que ja ha estat objecte de 
diverses pintades en els 
darrers mesos. / DdR

Ciutadans (C’s) ha tornat a 
demanar que es convoquin 
noves places d’agents de Po-
licia Local. Per José Abadías, 
portaveu del grup municipal, 
cal crear un mínim de 6 pla-
ces internes de Policia Local 
“com a mesura excepcional 
davant la important falta 
d’efec� us”.

L’Ajuntament de Rubí 
ha convocat aquest any 12 
places de Policia Local, però 

el portaveu de C’s considera 
que “serà insuficient per-
què aquest cos de seguretat 
pres�  el servei que la ciutat 
necessita”. Pel líder de C’s, 
ara mateix Rubí “incompleix 
clarament la rà� o de nom-
bres de policies per habitant” 
i alerta que la plan� lla “està 
envellida” i que això serà 
un problema si la jubilació 
d’aquest col·lec� u fi nalment 
s’avança als 60 anys. / DdR

C’s exigirà al Ple que es 
convoquin més places 
d’agents de Policia Local

VR demanarà 
al Ple la gratuïtat 
del peatge 
de Les Fonts
Veïns per Rubí (VR) pre-
sentarà al Ple d’abril una 
moció per instar a la 
Generalitat a suprimir 
el peatge de Les Fonts 
de l’autopista C-16. VR 
recorda que les dues car-
reteres comarcals C-1413 
i BP-1513 (l’avinguda de 
l’Estatut) suposen un 
greu problema de mobi-
litat intern. 

Per a la formació po-
lítica, és molt necessa-
ri pacificar el trànsit a 
l’avinguda de l’Estatut, 
així com el de la carrete-
ra comarcal C-1413. Per 
aquest motiu, entenen 
que cal valorar la gra-
tuïtat del peatge de Les 
Fonts, tant per l’impacte 
en la mobilitat com per 
qües� ons econòmiques, 
ja que afecta municipis 
com Rubí, Terrassa, Sant 
Cugat i Matadepera. VR 
reconeix que la demanda 
de gratuïtat s’ha aprovat 
diverses vegades al Ple, 
però que no ha tingut 
recorregut. / DdR
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Maria Mas passa a tenir dedicació parcial i cedeix 
les competències de Comunicació i Mobilitat 
La primera � nent d’alcalde fa mitja jornada per mo� us professionals
REDACCIÓ

La regidora del Par� t dels 
Socialistes de Catalunya 
(PSC) Maria Mas passa a 
tenir dedicació parcial, 
concretament de mitja jor-
nada, per mo� us profes-
sionals, segons ha indicat 
el consistori. L’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Mar� nez, 
ha signat un decret, que 
va entrar en vigor aquest 
dilluns, segons el qual Mas 
cedeix la competència de 
Comunicació al regidor 

Moisés Rodríguez, i la de 
Mobilitat, al regidor Juan 
López. A més, l’executiu 
també ha informat que la 
regidora Maria Mas dei-
xarà de ser la portaveu 
del govern del PSC, càrrec 
que ostentarà ara Rafael 
Güeto.

En la mitja jornada que 
exerceix des de dilluns, la 
regidora socialista con-
tinua liderant l’àrea de 
Serveis Territorials i les 
regidories de Planifi cació 
Urbana, Llicències Urba-

nís� ques, Serveis Funeraris 
i Polí� ques d’Igualtat.

Pel que fa a la retri-
bució, la primera tinent 
d’alcalde percebia fi ns ara 
51.413,04 euros a l’any per 
una dedicació completa. 
Amb el canvi de dedica-
ció, Mas passaria a cobrar 
40.804 euros anuals, el 
mateix import que l’únic 
membre del govern que Maria Mas és la primera � nent d’alcalde. / Arxiu

fins ara tenia dedicació 
parcial, el regidor no ads-
crit Sergi García. 

Maria Mas és regidora 
a l’Ajuntament de Rubí des 
del 1999 i segons consta al 
Portal de Transparència és 
Llicenciada en Dret, té un 
Màster Internacional en 
Dret de Família i un post-
grau en Desenvolupament 
Local.

El grup municipal del PP 
es dissol i Cobo i Borque 
seran regidors no adscrits

Noèlia Borque i Jonatan Cobo seran a par� r del Ple d’abril regidors 
no ascrits. / Arxiu

L’expulsió dels regidors 
Jonatan Cobo i Noèlia Bor-
que del Par� t Popular (PP), 
anunciada a fi nals de març 
pels responsables locals 
del par� t, ha provocat la 
dissolució del grup mu-
nicipal. Els dos edils, que 
han donat suport al govern 
d’Ana M. Mar� nez durant 
els úl� ms dos anys, van ser 
expulsats per la direcció 
nacional per actuar sense 
seguir les directrius de 
l’execu� va local del PP.

 L’Ajuntament ha con-
firmat que en el proper 
Ple, que serà el 26 d’abril, 
està previst donar compte 
de la dissolució del grup 
municipal del PP i, per tant, 
els dos regidors populars, 
Jonatan Cobo i Noèlia Bor-
que, passaran a ser regi-
dors no adscrits. Cobo, que 
havia afi rmat que portaria 
el cas a la jus� cia ordinària, 
sembla que fi nalment no 
ho farà, segons ha anunciat 
a Ràdio Rubí. 

 La supressió del grup 
municipal té diverses con-
seqüències. En primer lloc, 

el Ple � ndrà ara set grups 
municipals i cinc regidors 
no adscrits. Jonatan Cobo i 
Noèlia Borque se sumaran 
en la llista dels no adscrits a 
José M. Mateo i M. Dolores 
Marín –que van abandonar 
Ciutadans– i a Sergi García, 
que va entrar al govern i 
posteriorment va deixar 
Convergència Democrà� ca 
de Catalunya. 

 La segona conseqüèn-
cia serà que el Par� t Po-
pular deixarà de percebre 
els diners mensuals com 
a grup municipal. Precisa-
ment, el PP local ha sem-
brat molts dubtes sobre la 
u� lització d’aquests diners 
–2.375 euros mensuals– 
assegurant que desconei-
xen quin n’ha estat l’ús. 

 Per últim, el sou de 
Jonatan Cobo es veurà re-
duït en passar de portaveu 
a regidor. Fins ara cobra-
va 32.000 euros anuals i 
ara passarà a cobrar-ne 
15.000, el mateix que No-
èlia Borque, que no veurà 
afectada la seva remune-
ració. / DdR



Diana Riba i Maria Ro-
mañach, les dones de Raül 
Romeva i Lluís Puig, respec-
tivament, van visitar Rubí 
dimarts per presentar el 
Sopar Groc, una activitat 
que � ndrà lloc el 3 de maig 
a l’auditori del Museu Va-
llhonrat. 

Es tracta d’un acte soli-
dari que pretén divulgar la 
tasca de l’Associació Catala-
na pels Drets Civils (ACDC) 
i recollir fons per a les 18 
famílies dels líders indepen-
dentistes empresonats o 
exiliats a altres països. “D’un 
dia per l’altre ens hem tro-
bat sense els familiars a casa 
i és una despesa molt gran 
en viatges, en el cas dels exi-
liats són llunyans i cars, i en 
el cas de la presó repressiva 
i dispersa el cost econòmic 
també és molt gran”, ha 
explicat Diana Riba, que 
també ha dit que els diners 
es fan servir per beques als 
infants. En aquest sen� t, la 
santcugatenca ha denunciat 
una violació del dret dels 
infants, ja que els seus fi lls 

només “veuen el seu pare 
dues hores al mes”.

Pel que fa a la situació 
dels que són fora del país, 
Maria Romañach ha explicat 
que el terrassenc Lluís Puig, 
que havia estat ballarí de 
l’Esbart Dansaire de Rubí, 
“està lliure, però no està a 
casa i té una llosa a sobre, 
perquè sap que en qualsevol 
moment el poden detenir”.

El sopar, que comptarà 
amb la presència de fami-

liars dels líders indepen-
dentistes, serà en format 
pica-pica i tindrà un cost 
de 35 euros, dels quals 18 
aniran directament a l’ACDC. 
Els � quets es vendran el dia 
de Sant Jordi a les paradetes 
d’Òmnium i l’ANC a la plaça 
del Doctor Guardiet. En cas 
que en sobrin, es podran 
adquirir al CRAC. A més, si 
s’esgoten, s’oferirà la possi-
bilitat de col·laborar fent un 
dona� u de 20 euros. / M.C.
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LARA LÓPEZ

Una trentena de persones 
van assis� r a l’acte ‘El futur 
de les pensions’ el passat 
divendres a l’edifi ci Rubi For-
ma, una conferència prota-
gonitzada per Mercè Perea, 
diputada del PSC al Congrés 
dels Diputats, i Ana M. Mar-
� nez, alcaldessa de la ciutat 
i primera secretària del PSC 
Vallès Oest. Les socialistes 
van destacar que la ciutada-
nia està arribant a nivells mà-
xims de preocupació envers 
el sistema públic de pensions 
davant l’úl� ma reforma pre-
sentada pel govern del PP. 
Des del PSC, defensen una 
alterna� va a “l’actual atzucac 
en el qual es troba el sistema 
públic de pensions com a 
conseqüència dels atacs del 
PP” basada en el vincle entre 
el sistema de protecció social 
amb el mercat laboral i un 
model econòmic produc� u.

Perea va explicar que el 
govern ha d’adoptar mesures 
per resoldre el dèfi cit rècord 
de 18.800 milions d’euros 

i alhora poder garantir un 
sistema de protecció públic. 
Amb aquesta fi nalitat, el 12 
d’abril es va aprovar una mo-
ció al Congrés dels Diputats 
que proposava l’increment 
de totes les pensions al nivell 
de l’IPC (Índex de Preus al 
Consum) i plantejava me-
sures per fer sostenible el 
sistema.

Sobre les exigències de 
la coordinadora de pensi-
onistes de pujar la xifra de 
pensió mínima, la política 
socialista va afi rmar que la 
clau està a apujar el salari 
mínim a 1.000 euros de 

cara al 2020, per tal que 
hi hagi una pujada de sous 
generalitzada i l’economia 
torni a funcionar a favor de 
la ciutadania. Mercè Perea es 
va mostrar preocupada pel 
30% de pensions pobres que 
deixen molts jubilats en situ-
ació vulnerable, una situació 
que consideren s’ha de re-
soldre amb urgència. També 
va cri� car la reforma de les 
pensions feta pel PP el 2013 
sense consens, indicant que 
els analistes prediuen que, 
com a conseqüència, en 20 
anys les pensions s’hauran 
reduït entre un 30 i un 40%.

El PSC defensa l’impuls de l’economia 
i l’augment de salaris per garan� r 
el sistema públic de pensions

Reclamen de nou la llibertat 
dels líders independen� stes

Un centenar de persones es van reunir a Rubí 6 mesos després de l’entrada a la presó dels Jordis. / M.C.

184 globus per recordar 
els 184 dies que fa que 
els líders independen� stes 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart 
són a la presó. La mobilit-
zació convocada per Òmni-
um i l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) davant de 
l’Ajuntament el dilluns va 
servir per reivindicar, un 
cop més, la llibertat de Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart –que 
fa més de mig any que estan 
empresonats–, Oriol Jun-
queras, Joaquim Forn, Raül 
Romeva, Jordi Turull, Josep 
Rull, Dolors Bassa i Carme 

Forcadell.
Aproximadament un 

centenar de persones es van 
concentrar amb fotografi es 
dels empresonats i també 
dels polí� cs exiliats: Carles 
Puigdemont, Toni Comín, 
Meritxell Serret, Clara Pon-
sa� , Lluis Puig, Marta Rovira 
i Anna Gabriel.

Durant la concentració, 
es va llegir el manifest de 
l’Espai Democràcia i Convi-
vència, que demana l’allibe-
rament dels empresonats i 
el restabliment de les ins� -
tucions catalanes. / M.C.

Marxa Groga 
de cotxes a Rubí
L’ANC, Òmnium i el CDR de 
Rubí han organitzat una 
Marxa Groga de Cotxes el 
21 d’abril a par� r de les 
11 hores. La manifestació, 
que compta amb el permís 
dels Mossos d’Esquadra, 
s’iniciarà a l’Escardívol. 
L’acte servirà per demanar 
l’alliberament dels polí� cs 
independen� stes empre-
sonats i per reclamar la 
República catalana.

Sopar Groc per ajudar les 
famílies dels presos i exiliats

De dreta a esquerra, Ivan Vila, del PDeCAT, Sandra Casas, d’ERC, 
Conxita Sánchez, de l’ANC, Diana Riba, dona de Raül Romeva, Mar�  
Pujol, d’Òmnium, i Maria Romañach, dona de Lluís Puig. / M.C.

Mercè Perea i Ana M. Mar� nez, durant l’acte. / L. López
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Diversos partits i entitats van participar a la commemoració de la II República. / M.C.

La situació catalana, protagonista 
en l’homenatge a la II República
MaRta CabReRa

Amb dos dies de retard, par-
tits i entitats van celebrar 
dilluns a Rubí la proclamació 
de la II República, constituï-
da el 14 d’abril del 1931, en 
un acte conjunt a la plaça de 
la República.

A l’acte d’homenatge, 
en el qual l’actualitat cata-
lana va estar molt present, 
hi van participar el Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC) i les 
seves joventuts, les JERC, 
Alternativa Ciutadana de 
Rubí (ACR), Esquerra Unida i 
Alternativa (EUiA), Iniciativa 
per Catalunya Verds (ICV), 
Podem, l’Associació per a 
la Memòria Històrica Neus 
Català, Òmnium Rubí i l’As-
semblea Nacional Catalana 
(ANC).

Durant l’acte, les diver-
ses forces van fer una pe-
tita ofrena floral i van llegir 
discursos. Gabriel Téllez, 
del PSC, va reivindicar la 
“lluita per unes pensions 
dignes i uns serveis públics 
de qualitat” com a valors 
republicans i va defensar 
un “canvi constitucional cap 
a un model federal a través 
del pacte”.

Víctor Garcés, d’Esquer-
ra, va manifestar que “l’úni-

ca forma de fer possible una 
societat justa passa per la 
República catalana”. Un 
missatge similar al que va 
fer Martín Pretel, d’EUiA: 
“És l’hora de la República 
catalana, que apropa el 
final del règim del 78, per 
la llibertat dels pobles i de 
la classe treballadora”. Pau 
Navarro, d’ICV, va afirmar 
“el dret a escollir el cap 
d’estat” i va criticar “els 
atacs diaris a les llibertats 
per part d’un poder que se 
sent amenaçant”. Daniel 
Montesinos, de Podem, va 
assenyalar que “la Repú-
blica per ella mateixa no és 
res” i va apel·lar als valors 
republicans.

Per la seva banda, Joan 
Antoni Tort, de l’ANC, va re-
cordar la “República suspe-
sa, però existent”; mentre 
que Martí Pujol, d’Òmnium, 
va manifestar la intenció 
“d’implementar la Repúbli-
ca catalana i ajudar els altres 
pobles d’Espanya perquè 
també ho facin”.

Abans d’acabar l’acte, 
Dani Cardó, de l’Associació 
per la Memòria Històrica 
Neus Català, va aprofitar la 
presència de l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, per dema-
nar-li que “posi en marxa la 
Taula de la memòria histò-
rica, que ara mateix a Rubí 

està abandonada, com la 
gent que encara està a les 
cunetes”.

Per la seva banda, la 
Candidatura d’Unitat Popu-
lar (CUP) va informar en un 
comunicat que no participa-
va en l’acte de la República 
per la presència del PSC, 
un partit que consideren 
“corretja de transmissió de 
la monarquia borbònica i els 
valors que representa”.

el PDeCat critica que la 
reforma del Casino “arribi 
amb 15 anys de retard”
El Partit Demòcrata Eu-
ropeu Català (PDeCAT) 
celebra el projecte de 
reforma del Casino que 
va presentar el govern fa 
uns dies, però critica que 
aquest “arribi amb 15 
anys de retard”, segons ha 
expressat el portaveu de 
la formació, Víctor Puig. 
“Cap altra ciutat s’hauria 
permès tenir un equipa-
ment amb la història, la 
importància i la centralitat 
del Casino tancat durant 
anys”.

El regidor ha recordat 
que el 2012, Convergència 
i Unió, en aquell moment 
liderada per Núria Climent, 
va arrencar un compromís 
al govern del PSC per ini-
ciar una primera etapa de 
reforma amb una reserva 

de 600.000 euros.
Tot i el retard, el líder 

del PDeCAT celebra que 
“es mantingui l’essència 
històrica i noble del Casino 
i que no s’hagi caigut en 
la temptació de fer una 
cosa moderna, però poc 
escaient”.

El Casino va ser adqui-
rit el 2016 per l’Ajunta-
ment després d’arribar a 
un acord amb la Societat 
Casino Espanyol, fins lla-
vors propietària de l’im-
moble. Les negociacions 
per tal que l’equipament 
finalment fos de propietat 
municipal van ser difícils 
i complexes, tant per la 
situació legal de l’edifici 
com per la falta d’entesa 
entre els governs i els pro-
pietaris de l’edifici. / DdR

Ho organitza: Hi col·labora:

2018
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Moltes vegades es diu que fer esport 
aporta valors molt positius per a 
infants i joves. La perseverança, 

el control de les emocions, la cooperació, el 
sacrifi ci, la companyonia, la solidaritat i un 
llarg etcètera. Però això no sempre és així.

Aquest cap de setmana hem viscut un 
exemple dels valors negatius que encara 
transmet l’esport. En un partit de juvenils 
entre el Sant Pere Nord i el Can Mir dos 
joves van acabar hospitalitzats, un després 
de perdre el coneixement, per una baralla 
entre jugadors. A més, al camp es van sentir 
insults racistes i masclistes.

Es tracta de comportaments que hau-
rien d’estar desterrats del món de l’esport i 
del futbol en particular. És cert que els dos 
equips lamenten els fets, que els ajuntaments 
de Rubí i Terrassa ho han condemnat i que 
la Federació Catalana de Futbol ha obert un 
expedient i ha clausurat provisionalment el 
camp. Però, és sufi cient per tallar de soca-rel 
aquests comportaments?

Qualsevol persona que ha estat en un cap 
de futbol pot recordar entre el públic per-
sones agressives que insulten a l’àrbitre, als 
contraris o fi ns i tot als propis membres del 
seu equip. Moltes vegades aquestes actituds 
acaben afectant també els mateixos jugadors, 
sovint menors, que encegats de competitivi-
tat no són capaços de respectar les mínimes 
normes elementals de respecte i es poden 
transformar en autèntics energúmens.

Fa molt de temps que a través dels Jocs 
Esportius Escolars es fomenta un sistema de 
puntuació que recull també les actituds dels 
jugadors, dels entrenadors i de la graderia.

En el cas de la Federació, la seva resposta 
sempre ha estat sancionar aquest tipus d’ac-

cions amb el tancament del camp durant 
una o dues jornades, una sanció econòmica 
lleu per als clubs i de tres a cinc partits de 
suspensió per als principals afectats. Així va 
ser l’any passat en un partit de juvenils que 
també va acabar amb una esbatussada. En 
aquest cas, els dos equips van protagonitzar 
una jornada de reconciliació dies després 
lamentant l’incident.

Com és habitual amb totes les accions 
incíviques, irrespectuoses o violentes, el més 
efectiu és que siguin les mateixes afi cions 
i els clubs qui aïllin i posin en evidència 
aquestes persones. També els entrenadors 
dels equips tenen la responsabilitat de no 
mantenir en el terreny de joc jugadors que 

tinguin actituds violentes, sigui contra 
l’àrbitre o contra els jugadors rivals. A més, 
aquests incidents cal que rebin sancions 
exemplars, tant econòmiques com de sus-
pensió. Sigui en un partit de benjamins o en 
camps de Primera Divisió, on precisament 
setmana rere setmana hi ha barra lliure per 
a insults de tota mena: racistes, masclistes, 
homòfobs, etc.

Els infants i joves han de fer esport 
per passar-s’ho bé i millorar la seva salut. 
Per sort, aprendran valors positius que els 
faran ser uns ciutadans millors en el futur. 
Ensenyem als infants el respecte i la tole-
rància i ajudem-los a aïllar comportaments 
i actituds violents i irrespectuosos a l’esport. 
Serà només així que aprendran que dins i 
fora del camp sempre cal respectar tothom, 
siguin rivals, pensin diferent o tinguin una 
condició racial, social, econòmica o sexual 
diferent.

Al fi nal, és una qüestió de convivència 
ciutadana que ens afecta a tots.

Els valors de l’esport
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana              18 d’abril

Jose Luis Muñoz Díaz  @JoseLuisSAB

#TalDiaComAvui 18 d’abril 
de 1939 Pere Carné Arteu 
de #Rubí és afusellat pel 
franquisme al Camp de la 
Bota de #SantAdrià on ja no 
es farà el memorial previst 
a  les més de 1700 persones 
afusellades per no molestar 
a un futur hotel. 

Cartes de la Ciutadania
No em van voler operar a l’Hospital de 
Terrassa
Darrerament el Sr. Juan Carlos I de Borbón 
ha estat operat amb èxit d’una pròtesi de 
genoll. I jo em trobo en una situació no tan 
afortunada com la del Borbó. La meva història 
és la següent.

L’any 2011 em van diagnosticar una ar-
trosi de genoll esquerre al CAP Sant Genís 
de Rubí, el meu cas va ser derivat a l’Hospital 
de Terrassa, el temps anava passant mentre els 
meus dolors, difi cultats i pèrdua de qualitat 
de vida anaven augmentant i em limitaven 
molt les meves activitats socials, familiars, 
polítiques, culturals, etc. Fins que l’any 2016 
el Servei de Traumatologia de l’Hospital de 
Terrassa va considerar que, donades altres 
patologies que tinc, no era convenient la 
cirurgia.

Jo no ho vaig entendre, sóc conscient dels 
altres problemes de salut que tinc, però és sa-
but que abans de qualsevol cirurgia el pacient 
ha de signar una autorització assumint els ris-
cos. I per descomptat jo ho hauria signat donat 
que els meus dolors anaven en augment.

Finalment, vaig decidir anar a un centre 
privat, concretament a Barnaclínics. En aquest 
centre privat, em van operar i em van implan-
tar una pròtesi de genoll el 13 de setembre 
del 2017. Els meus problemes de genoll es 
van solucionar sense cap problema i em sento 
totalment recuperat, ja que ja no tinc dolors.

Però clar, els meus problemes me’ls van 
solucionar en un hospital privat, i això va 
signifi car pagar gairebé uns 12.000 euros que 
jo com a jubilat no disposava i vaig haver de 
demanar un préstec bancari que he de retor-
nar lògicament amb quotes mensuals. Cal no 

oblidar que després de l’insultant augment de 
les pensions que ens ha fet el govern del Partit 
Popular, la meva situació encara es veurà una 
mica més retallada.

Sóc un ferm defensor dels serveis públics 
de salut, però a un hospital públic no em 
van voler operar i a un de privat sí. Després 
d’haver cotitzat a la Seguretat Social més de 
43 anys, penso que com a mínim tinc dret a 
queixar-me. I ara, des de fa unes setmanes, el 
meu genoll dret també ja comença a fer fi ga. 
Hauré de seguir el mateix procès i acabar en 
un hospital privat? He presentat una queixa 
sobre aquest afer al Síndic de Greuges de 
Catalunya, ja que m’he sentit molt mal atès 
per un centre hospitalari públic, em refereixo 
al Servei de Traumatologia de l’Hospital de 
Terrassa.

Vicenç Rizo Marcos

Aceptar al que piensa diferente
Es difícil expresar lo que uno siente ante 
los derroteros que toman los acontecimi-
entos que acontecen en mi tierra querida, 
Catalunya. Me gustaría que hubiese un 
acuerdo en el que todos pudiéramos mi-
rarnos.

Aceptar al que no piensa como uno. 
Tender puentes de diálogo y entendimi-
ento. Tener la esperanza de que todo se 
solucionará si hay la voluntad de que así 
sea. Espero, fervientemente, que se consiga 
un acuerdo en el que no haya vencedores 
ni vencidos.

Cambiando de tema: ¿a qué espera el 
ayuntamiento para renovar el mobiliario 
urbano de la plaza Pearson? Creo que es 
una vergüenza para la ciudadanía.

Jesús García 
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En suport als Comités de 
Defensa de la República (CDR)

Declaració de renda i objecció 
fi scal a la despesa militar

Aquesta setmana passada 
s’ha fet públic que la Fisca-
lia de l’Audiència Nacional 
obria diligències contra 
els Comitès de Defensa 
de la República (CDR), 
atribuint possibles delictes 
de rebel·lió (delicte castigat 
amb penes de fi ns a 30 anys 
de presó). Pocs dies després 
hi ha hagut les primeres 
detencions d’activistes de 
diferents CDR.

Davant d’aquests fets, 
des de l’AUP volem re-
cordar que els Comitès de 
Defensa de la República no 
tenen cap altre objectiu que 
treballar de manera pacífi ca 
en favor de la Re-
pública Catalana, 
una república on 
tothom hi tindrà 
lloc, vingui d ’on 
vingui, pensi com 
pensi i parli la llen-
gua que parli.

Des que l’inde-
pendentisme ha anat crei-
xent a Catalunya, les mo-
bilitzacions han estat mas-
sives, constants i exemplars. 
La pràctica de la resistència 
civil activa i no violenta ha 
estat un principi bàsic irre-
nunciable fi ns i tot davant 
de les actuacions d’unes 
forces policials desbocades 
que no han mostrat dubtes 

Bona part dels ingressos 
d’un estat provenen dels 
impostos recaptats. L’IRPF 
(Impost de Renda a les Per-
sones Físiques) és un dels 
tipus d’impostos a través del 
qual es recapten més diners 
(segons dades de l’Agència 
Tributària, un 21,3% del total 
d’ingressos de l’estat). Aquest 
impost ens és descomptat al 
llarg de l’any en diverses si-
tuacions (nòmines, ingressos 
per lloguers, etc). Una vegada 
a l’any, amb la declaració de 
renda, tenim la possibilitat 
de passar comptes i rebre o 
pagar diners en funció de si 
(segons el que diuen les nor-
matives) ja hem pagat més 
del compte i hem de rebre els 
diners que hem pagat de més 
o, per contra, ens toca encara 
pagar una mica més.

Com a ciutadans en-
tenem la nostra necessària 
col·laboració econòmica 
en projectes comuns. De 
tota manera podríem posar 
moltes objeccions a com es 
gasten els nostres diners. 
Quan votem a un partit 
o a un altre, aquest és un 
tema clau a tenir en compte: 
què es destina a educació, a 
sanitat, a solidaritat... Més 
enllà d’aquesta oportunitat, 
des dels anys 80 sorgeix una 

a l’hora d’agredir a qualsevol 
persona, sigui quina sigui la 
seva condició.

La defensa de les escoles 
a Rubí, prèvies al passat 
1 d’Octubre, són un bon 
exemple d’aquest compro-
mís amb la resistència civil 
activa i no violenta. En 
aquest sentit, tot i aquesta 
violència criminal orques-
trada per un estat superat 
i desbordat, l’autoorganit-
zació popular va garantir la 
celebració del Referèndum 
d’independència de Cata-
lunya, els llavors anomenats 
Comitès de Defensa del Re-
ferèndum van ser una eina 
clau en la contenció i en la 
defensa no-violenta, cal in-

sistir, dels col·legis i centres 
de votació. Posteriorment, a 
Rubí el CDR ha convocat 
diferents concentracions 
de protesta pacífi ca i com a 
punt culminant una de les 
manifestacions més massi-
ves vistes mai sense que es 
registrés cap incident.

L’estat espanyol, en totes 
les seves formes, ha engegat 

iniciativa lligada al concepte 
d’objecció de consciència, 
anomenada “objecció fi scal 
a la despesa militar”. Els 
objectors fi scals a la despesa 
militar fan valdre que la 
seva consciència pacifi sta els 
impedeix de col·laborar al 
manteniment d’un exèrcit i a 
la compra d’armament.

L’objecció de consciència 
és reconeguda en molts paï-
sos, entre ells a Espanya, on 
la llei eximeix a les persones 
objectores de prestar serveis 
a l’exèrcit. Els objectors d’ar-

reu del món estan treballant 
perquè els estats reconeguin 
també que els objectors de 
consciència puguin ser exi-
mits de la seva participació 
econòmica a la despesa mili-
tar. De moment, aquest dret 
no s’ha reconegut, però cada 
any, centenars de persones 
descompten d’allò que els 
tocaria pagar en concepte 
d’IRPF el percentatge que 
l’estat destina a pressupostos 
militars.

un procés de criminalització 
del moviment indepen-
dentista amb la creació i 
socialització d’un relat que 
pretén justifi car la repressió 
sense límits. Aquesta estra-
tègia d’estat no és nova, fa 
dècades que s’aplica arreu on 
la dissidència qüestiona els 
fonaments antidemocràtics 
de l’estat.

Davant d’aquesta cri-
minalització i vulneració 
dels drets més elementals i 
democràtics, des de l’AUP 
ens reafi rmem en les nos-
tres conviccions i el nostre 
compromís envers la cons-
trucció de la República 
Catalana i en defensa dels 
Comitès de Defensa de la 

República com a eix 
vertebrador de l’au-
toorganització de la 
societat civil. Tan-
mateix, la repressió 
contra el moviment 
independentista no 
ens fa dubtar sinó 
que ens empeny a 

crear xarxes de solidaritat 
i que davant de la política 
del passat, construïm un 
projecte de futur. No tenim 
res més que un projecte 
esperançador: la construcció 
d’un país millor, des de baix i 
per a totes. També ens tenim 
les unes a les altres, braç a 
braç i allò que més espanta 
l’estat: el futur.

Parlem-ne una mica 
més: Què és i com es fa 
l’objecció fi scal a la despesa 
militar?

La idea bàsica és impedir 
que els mateixos diners es 
destinin a fi nalitats militars. 
Al mateix temps entenem 
que, per aquest fet no hem 
de pagar menys impostos 
que altres ciutadans. Per 
tant, de la declaració de ren-
da calculem els diners que 
anirien a despeses militars 
(un 4% aproximadament 
del que hem aportat) i els 
deduïm directament i, d’al-
tra banda, fem la donació 
d’aquesta quantitat a una 
entitat solidària i l’adjun-
tem a la declaració de renda 
juntament amb una car-
ta declarant-nos objectors 
fiscals. Sembla complicat 
però no ho és tant, al SIOF 
(servei d’informació sobre 
l’objecció fi scal) en l’adreça: 
http://www.objecciofiscal.
org/index.php/es/ trobareu 
tota la informació necessària 
tant teòrica com pràctica per 
fer-vos objectors fiscals a 
la despesa militar, així com 
contactes per rebre ajuda 
directament.

L’objecció fi scal és una 
manera més de contribuir 
a posar fi  a les guerres, de 
treballar per la pau i de ge-
nerar una cultura de diàleg i 
de solidaritat.

AUP RUBÍ JOSEP M. PIJUAN 
President Rubí Solidari 

Parc de Ca n’Oriol: quan l’electoralisme dona l’esquena als veïns

La presentació del projecte 
de reforma del parc és un 
nou exemple de menyspreu 
del govern del PSC cap 
a la ciutat. Negant a la 
ciutadania i a l’oposició la 
possibilitat de participar 
en grans decisions i obres 
milionàries, els ajuntaments 
es tornen petits regnes 
de cacics on l’alcaldia (en 
el nostre cas amb només 
6 regidors de 25) tot ho 
decideix, d ’esquena a la 
gent i d’esquena a la resta 
de la institució de l’Ajun-
tament.

Les polítiques de par-
ticipació ciutadana no són 
un caprici, ni un eslògan, 
ni haurien de ser un ins-
trument per validar opcions 

decidides d’antuvi, al con-
trari, hauria de ser una nova 
manera de fer que impregni 
les institucions públiques 
–especialment les locals– 
per representar millor a la 
gent, per governar millor.

Segurament les velles 
formes de participació han 
caducat i cal buscar mane-
res adaptades a les tecno-
logies i als nous hàbits que 
se’n deriven.

Des del Partit Demò-
crata vam fer públic a les 
xarxes un breu qüestionari 
per saber l’opinió de la gent 
sobre la reforma del parc 
i hem rebut un centenar 
de respostes, imagineu la 
participació si la difusió 
l’hagués fet l’Ajuntament 
amb tots els seus recursos 
de comunicació.

Q uines conc lusions 

n’extraiem d’aquestes res-
postes ciutadanes? Un 88% 
dels participants es mostren 

contraris a la proposta del 
govern. La principal rei-
vindicació que hem rebut a 

l’apartat de comentaris ha 
estat la preservació del parc 
com a espai essencialment 
natural. No és d’estranyar la 
preocupació per l’excessiva 
urbanització del parc: “La 
proposta és massa artifi-
cial”, “Té massa ciment”, 
“Hi veig massa intervenció, 
massa coloraines” ens diu 
la gent. I no és d’estranyar 
perquè tenim present el 
Parc de la Serreta, que tam-
bé lluïa molt en les imatges 
digitals del projecte i que 
el seu escàs manteniment, 
pocs anys després de la seva 
inauguració, han provocat 
un fort contrast entre allò 
que semblava que seria i el 
que és. L’última cosa que 
volem a Ca n’Oriol és un 
altre cas d’obres electora-
listes que malmetin l’espai 
natural –a raó de 4 milions 

VÍCTOR PUIG
PDeCAT

d’euros– per acabar tenint 
un conjunt de camins de 
ciment i jocs infantils de 
plàstic, trencats, bruts i 
descolorits.

La nostra  proposta 
és la següent: plantegem 
un projecte participatiu i 
d’acords amplis; resolguem 
les mancances del parc i mi-
llorem-ne el manteniment; 
introduïm aquells elements 
d ’oci que sense trencar 
l’essència natural i el passat 
agrícola contribueixin a 
tenir un parc més familiar 
i més atractiu. Però sobre-
tot, passem pàgina d’una 
manera de fer i de vendre 
projectes de manera popu-
lista, perquè ens fa perdre 
el temps com a ciutat, els 
diners com a ajuntament i 
les oportunitats de millorar 
la ciutat com a rubinencs.

“L’objecció fi scal 
és una manera de 
contribuir a posar 

fi  a les guerres 
i de treballar 
per la pau”
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El teatre La 
Sala acollirà 
el lliurament 
dels guardons
L’acte de lliurament dels 
Premis Cambra 2018 
� ndrà lloc el 17 de maig 
a les 20 hores al teatre 
municipal La Sala en el 
marc d’una cerimònia de 
caràcter marcadament 
ins� tucional i empresa-
rial. Posteriorment, els 
assistents es reuniran 
en un sopar relacional 
que � ndrà lloc al Celler 
de Rubí. 

Pel que fa a la resta 
d’empreses guardona-
des, entre aquestes hi 
ha Aeinnova, Compli-
ance Consulting & En-
gineering, Establiments 
Viena, Finsa Filtros In-
dustriales, Fupar, Lamp, 
STP Acuster Group i Vy-
trus Biotech, de Terrassa 
i Heavymovement de 
Castellbisbal, a més de 
les tres fi rmes rubinen-
ques. En els propers 
dies es coneixeran els 
guardons que atorga el 
comitè executiu de la 
Cambra. / DdR

Tres empreses de Rubí seran guardonades 
amb els Premis Cambra 2018
REDACCIÓ

La Cambra de Comerç, In-
dústria i Serveis de Terrassa 
ha fet públics els noms 
de les 12 empreses guar-
donades amb els Premis 
Cambra 2018 pel que fa 
a les sis categories ober-
tes a la par� cipació. Entre 
aquestes, enguany hi ha 
tres fi rmes de Rubí: Eco-fred 
Rubí, Dermofarm i Wetron 
Automa� zación.

D’aquesta forma, Eco-
fred Rubí SL rebrà el Premi 
Cambra 2018 a la Iniciació 
a la Internacionalització 
pel ràpid creixement de la 
seva ac� vitat internacional 
amb una estable política 
d’expansió i posicionament 
dins d’un mercat especia-
litzat altament compe� � u. 
La fi rma, creada l’any 1991 
per a la instal·lació de siste-
mes de clima� tzació, s’ha 
especialitzat en el desen-
volupament de tecnologies 
per al tractament de l’aire, 
i a par� r del 2000, va ori-
entar la seva ac� vitat en la 

instal·lació de sales netes i 
espais d’ambient controlat 
per a sectors de la indústria 
i la recerca biofarmacèu-

tica, cosmètica, sanitària, 
alimentària i veterinària, 
entre altres.

El 2014, l’empresa va 

apostar per la inversió en 
R+D+I i va crear la seva 
pròpia línia de productes i 
equips auxiliars per a sales 
d’ambient controlat, iniciant 
els primers passos per a la 
internacionalització. L’any 
2017 el seu volum d’expor-
tació va representar el 20% 
del total de la facturació de 
l’empresa en mercats tan di-
versos com l’Aràbia Saudita, 
Algèria, Suïssa, Alemanya, 
Portugal o França.

Pel que fa a Dermofarm 
SA, rebrà el Premi Cambra 
2018 a la Trajectòria Inter-
nacional Consolidada. La 
fi rma es dedica al desenvo-
lupament, fabricació i co-
mercialització de productes 
de cosmè� ca, dermatologia 
i ginecologia. Fundada l’any 
1972, l’empresa va iniciar la 
seva ac� vitat exportadora 
l’any 1998 i actualment 
des� na el 10,7% de la seva 
facturació a l’exportació. 
Està present a Alemanya 
i Portugal amb estructu-
res comercials pròpies des 
de l’any 2013. Dermofarm 

El jurat dels guardons és de caràcter mul� discinplinari. / Cedida

exporta a una trentena 
de països de tot el món i 
compta amb una plan� lla de 
260 treballadors. El jurat ha 
valorat la sòlida trajectòria 
exportadora i l’expansió 
internacional, consolidant 
la presència de la marca en 
els mercats exteriors.

Finalment, Wetron Au-
tomatización SA és una 
enginyeria especialitzada 
en el desenvolupament 
de projectes claus en mà 
d’automatització, control 
de processos produc� us i 
ges� ó de la informació per 
al sector industrial de l’auto-
mòbil, aeronàu� ca, quími-
ca, alimentació i logís� ca. La 
fi rma serà guardonada amb 
el Premi Cambra a l’Impuls 
de la Innovació, la Recerca i 
el Desenvolupament per la 
seva capacitat innovadora 
en el desenvolupament de 
noves solucions adaptades 
a les noves tendències en 
l’àmbit de la robò� ca i l’au-
toma� tzació de processos, i 
per facilitar l’accés de l’R+D 
a les pimes.



HERBORISTERIA                          

Majó Herboristeria
T. 93 697 46 09
Merc. Municipal Rubí, 41-42 

HIPOTEQUES                          

Gestió Financera Rubí
T. 93 588 87 36
c. Múrcia, 20

INFORMÀTICA                           

APP Informática
T. 677 468 553
c. Montserrat, 11

DECORACIÓ LLAR               

Coype
T. 93 588 02 29
Av. de l’estatut, 7

ACADÈMIA

ACUPUNTURA

Bon Carma
T. 689 853 053
c. Llobateras, 101

AUTOESCOLA   

La Rubinense
T. 936 99 33 45
Pg. Pau Claris, 14

Autoescola Stel  
T. 936 97 25 51
Av. Barcelona, 62

ASSEGURANCES                           

BICICLETES                           

BIJUTERIA                         

CALÇAT                           

CLÍNICA DENTAL

Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26

Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

CRISTALLERIA                           

Cistalería Medina
T. 93 112 69 27
c. Bartrina, 9

DISTRIBUIDORA
DE SAL     

FERRETERIA                           

FRUITERIA

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
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REFORMES                           

Reforbanys
c. Lumière, 18 Local
T. 660 642 232

Projectes Immobiliaris
T. 654 850 675
c. Paris, 1-5 Planta 2

Benjamín Anguas
c. Virgen de Fátima, 14
T. 626 223 676

PERRUQUERIA                           

C&C Estilistas
T. 93 697 64 95
c. Bartrina, 5

Depiline Rubí 
T. 935 87 21 00
Pg. de Francesc Macià, 56

PERRUQUERIA
CANINA                               

La Miri i els seus amics
T. 686 15 55 24
c. Torrent de l’Alba, 3

PINTURES                           

IMMOBILIÀRIA                         

MÀRMOLS

Mármoles M.P.
T. 93 697 20 95
Av. de la Llana, 63

REPARACIÓ
VIDEO-TV 

Escayol
T. 93 697 07 15
c. Llobateras, 89

REPARACIÓ
ELECTRODOMÉSTICS

RENTAT VEHÍCLES                           

Autorentat Rubí
T. 93 697 87 82
Ctra. de Terrassa, 124

MERCERIA                           

Lola Botona
T. 637 434 423
c. Montserrat, 21

NETEJA

Llar i serveis
T. 93 697 45 51
c. Sant Cugat, 36

ÒPTICA                           

Òptica Rusiñol
T. 93 697 09 51
Pg. Francesc Macià, 8
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TOT EL QUE NECESSITES 
A UN COP D’ULL



ROBA                           

SERVEIS
ASSISTENCIALS                          

Llar i serveis
T. 93 697 45 51
c. Sant Cugat, 36

TINTORERIA                           

Tintorería Morente
T. 647 445 956
Ctra. Sant Cugat, 27-29

OpenSec
T. 691 757 399
c. Pere Esmendia, 25

Clat Lavanderias  
T. 93 588 79 58
c. París, 1 - 7 

Lavo Lava S L 
T. 93 178 44 93
Av. Can Cabanyes, 13

TALLERS COTXES                           

ProService
T. 93 488 52 33
c. Ciclisme, 41

Hermanos Moya
T. 93 697 21 01
c. Lepanto, 28
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La compraventa de vi-
viendas subió un 16,2% 
el pasado mes de febrero 
en relación al mismo mes 
de 2017, hasta sumar 
41.480 operaciones, su 
mayor cifra en este mes 
desde el ejercicio 2011, 
según ha informado el 
Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

No obstante, el avan-
ce interanual de febrero, 
con el que la compraventa 
de viviendas encadena 
diez meses consecutivos 
de alzas, se ha moderado 
respecto al registrado en 
enero (+23,1%).

Las t ransacciones 
sobre viviendas usadas 
aumentaron un 16,2% 
en febrero en relación 
al mismo mes de 2017, 
hasta totalizar 33.963, 
mientras que la compra-
venta de viviendas nuevas 
avanzó un 16,4% en tasa 
interanual, hasta 7.517 
transacciones.

El 90,2% de las vi-
viendas transmitidas por 
compraventa en el se-
gundo mes del año fue-
ron viviendas libres y 
el 9,8%, protegidas. La 
compraventa de viviendas 
libres se incrementó un 
17,4% en febrero en tasa 
interanual, hasta sumar 
37.412 transacciones, en 
tanto que las operaciones 
sobre viviendas protegi-
das avanzaron un 5,8%, 
con 4.068 transacciones. 
En términos mensuales 
(febrero sobre enero), la 
compraventa de viviendas 
retrocedió un 12,3%, su 
mayor descenso mensual 
en un mes de febrero 

desde 2014.
El pasado mes de fe-

brero, el mayor número de 
compraventas de vivien-
das por cada 100.000 
habitantes se dio en la 
Comunidad Valenciana 
(164), Baleares (140) y 
Cantabria (126). Andalu-
cía fue la región que más 
operaciones sobre vivien-
das realizó en el segundo 
mes del año, con 7.950 
compraventas, seguida de 
Cataluña (6.610), Comu-
nidad Valenciana (6.420) 
y Madrid (6.138). Todas 
las comunidades incre-
mentaron el número de 
compraventas de vivien-
das en febrero en tasa 
interanual salvo Extrema-
dura, donde se redujeron 
un 2,9%. Los mayores 
avances se registraron en 
Cantabria (+42,1%), Ca-
narias (+31%) y Castilla-
La Mancha (+27,5%).

EL TOTAL DE FINCAS 
TRANSMITIDAS SUBE UN 
7,9%
Sumando las fincas rús-
ticas y las urbanas (vi-
viendas y otros inmuebles 
de naturaleza urbana), 
las fincas transmitidas el 
pasado mes de febrero 
alcanzaron las 160.637, 
cifra un 7,9% superior a la 
del mismo mes de 2017. 
Por compraventa se trans-
mitieron un 14,7% más de 
fincas que en febrero de 
2017, mientras las trans-
misiones por donación 
cayeron un 20,9%, las 
operaciones por permuta 
subieron un 0,2% y las 
transmitidas por herencia 
avanzaron un 0,3%.

La compraventa de viviendas 
sube un 16,2% y registra su 
mejor febrero en siete años

Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59

www.inmoeuropeas.com

Pis planta baixa de 79m2 amb plaça de pàrquing inclosa, 
tres habitacions, menjador, cuina independent amb sor-
tida a pati, bany complet i lavabo de cortesia. Finca del 
2005. Zona Centre. Preu: 220.000€ Ref.: DV2324

Pis de 65m2, de tres habitacions, menjador amb sortida 
a balcó, cuina independent i bany complet. Reformat. 
Orientació Est, sol de matí. Zona El Progrés.
Preu: 150.000€ Ref.: DV2314

Pis de 93m2, tres habitacions, menjador amb sortida a 
balcó, cuina independent i bany complet reformat. Ori-
entació Est-Oest, sol tot el dia. Finca amb ascensor. Zona 
crta. Sabadell. Preu: 146.000€ Ref.: DV2318

Casa adossada de 180m2 més 100m2 de pati! Quatre 
habitacions, menjador amb sortida a pati, cuina inde-
pendent, dos banys complets i lavabo de cortesia. Plaça 
de pàrquing i celler. Zona Can Rosés. 
Preu: 355.000€ Ref.: DV2326

Local comercial de 50m2 en planta baixa. Amb persiana, 
vidriera, lavabo i el subministraments donats d’alta. Ideal 
per a botiga o petita oficina. Zona Centre.
Preu: 300 €/mes Ref.: D3035
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Periodicitat de les revisions
Has de saber que, igual que 
cal revisar les parts del teu 
cotxe abans de fer un viatge 
llarg, és igual d’important 
que examinis les diferents 
parts del vehicle tenint en 
compte les següents perio-
dicitats:

Amortidors. Hauràs de re-
visar-los cada 30.000 qui-
lòmetres i el més normal és 
que hagis de canviar-los als 
50.000-60.000 quilòmetres. 

Pneumàtics. S’han de can-
viar quan l’altura del dibuix 
estigui a 1,6 mm o per sota. 
És recomanable que revisis 
la seva pressió almenys un 
cop al mes.

Frens. Els experts aconsellen 
reemplaçar el líquid de frens 
cada dos anys. 

Nivells. Si utilitzes diària-
ment el teu vehicle i recorres 
distàncies llargues, el nivell 
de l’oli i del líquid refrigerant 
convé que el revisis cada 
10-15 dies. Depenent de la 
marca i el model, els fabri-
cants recomanen diferents 
periodicitats en què s’ha de 
fer el canvi d’oli, però el més 

normal és que sigui subs-
tituït entre els 5.000 i els 
15.000 quilòmetres. Convé 
que sempre tinguis present 
les dates del canvi d’oli del 
teu vehicle anotant-les en el 
seu llibre de manteniment. 
Els nivells del líquid refrige-
rant i de l’aigua del neteja-
vidres també convé que els 
revisis periòdicament, cada 
2-3 mesos.

Llums. Hauràs de comprovar 
que funcionen tots correc-
tament almenys un cop al 
mes. Et recordem que ja no 
és obligatori portar llums de 
recanvi al cotxe a causa de la 
di� cultat del seu muntatge i 
� ns i tot als riscos elèctrics 
que pot suposar el seu canvi 
en certs vehicles.

Filtre de l’aire. És convenient 
que revisis el seu estat com 
a mínim un cop l’any. Que 
hagis de canviar-lo abans o 
després, dependrà molt del 
tipus de vies per les quals 
transites habitualment amb 
el teu cotxe: no és el mateix 
circular per carreteres ben 
asfaltades que per camins 
de terra en els quals la pols 
és més gran.

Aire condicionat. És un 
mecanisme que es fa servir 
habitualment i, per tant,  
serà fàcil detectar qualsevol 
anomalia en el seu funciona-
ment. Perquè la vida de l’aire 
condicionat del teu cotxe 
sigui la més llarga possible, 
et recomanem que en dies 
molt calorosos, abans de 
connectar l’aire condicionat, 
baixis les � nestretes del cot-
xe perquè la temperatura de 
l’habitacle no sigui tan ele-
vada. Normalment, aquesta 
sol ser molt superior a la 
de l’exterior i si connectes 
l’aire només pujar faràs que 
treballi al màxim rendiment 
i es deteriori més.

Mantingues la tempe-
ratura del cotxe entre els 
22º i els 23º. Si poses l’aire 
condicionat a una tempera-
tura inferior durant un llarg 
període de temps, faràs que 
el consum de combustible 
s’incrementi � ns a un 20%.

A l’hivern, convé que 
encenguis de tant en tant 
l’aire condicionat per evi-
tar futurs problemes propis 
de la manca d’ús, com ara 
obstruccions i aparició de 
fongs i bacteris en el circuit 
interior.

5 consells per a un manteniment 
perfecte dels teus pneumàtics

En aquest article us donarem 
consells per fer un bon mante-
niment dels vostres pneumà-
tics, sovint oblidat per molts 
i que té una gran importància 
per a la nostra seguretat i la 
de tots.

La mitjana de vida útil 
establerta pels fabricants de 
pneumàtics és de 40.000 km, 
però això dependrà de diver-
sos factors, que poden no ser 
controlables com el clima, o 
factors controlables com l’estil 
de conducció.

A continuació, us mostrem 
cinc consells per al seu perfecte 
manteniment.

1. Revisar la pressió del pneu-
màtic un cop al mes.
Una correcta pressió del pneu-
màtic aporta una correcta es-
tabilitat del vehicle, un estalvi 
en combustible, un desgast 
equilibrat i una millora en la 
distància de frenada.

Cal tenir en compte que és 
igual de perjudicial portar una 
pressió inferior a la recomana-
da com una pressió superior 
a aquesta. En el cas de portar 
una pressió inferior, provocaria 
un augment en el consum 
de combustible i un major 
desgast (segons Michelin, un 
20% menys en la pressió es-
curça la vida del pneumàtic un 
altre 20%). En canvi, amb una 
pressió superior, el pneumàtic 
tindrà un desgast irregular i una 
pèrdua d’adherència.

El mesurament de la pressió 
s’ha de dur a terme preferible-

ment amb els pneumàtics en 
fred i posar sempre la pressió 
indicada pel fabricant (consul-
teu el manual del vehicle).

2. Rotar els pneumàtics da-
vanters pels posteriors cada 
10.000 o 15.000 km.
És aconsellable canviar els 
pneumàtics davanters pels pos-
teriors cada 10.000 o 15.000 
km amb l’objectiu d’aconseguir 
un desgast més homogeni i 
evitar desgasts irregulars.

És important parar atenció 
i no canviar els pneumàtics en 
diagonal, ja que el seu resultat 
seria invers al que busquem, a 
causa que s’invertiria el sentit 
del gir, el que provocaria un 
desgast més ràpid del pneu-
màtic.

3. Revisar la profunditat del 
dibuix cada dos mesos.
És un aspecte important a 
tenir en compte, un pneumà-
tic desgastat posa en perill la 
nostra seguretat, provocant 
una major distància de frenada 
i en condicions molles aug-
menta la probabilitat de patir 
aquaplanning.

Segons la llei, la profun-

ditat del dibuix del pneumàtic 
no pot ser inferior a 1,6 mm, 
encara que es recomana canvi-
ar-los quan la seva profunditat 
és d’entre 2 i 3 mm.

4. Revisar les vàlvules i els seus 
components.
Les vàlvules i els seus compo-
nents solen ser de goma, de 
manera que s’acaben deteri-
orant. Canviar les vàlvules en 
comprar pneumàtics nous és 
una forma barata de protegir 
els pneumàtics i el vehicle. A 
altes velocitats, una vàlvula de 
goma es doblega per la força 
centrífuga i acaba deteriorant-
se. El tap de la vàlvula també 
és important. És el que manté 
l’estanquitat i protegeix de la 
pols i la brutícia.

5. Alineació de les rodes.
Tenir una bona alineació de les 
rodes permet tenir una major 
seguretat, un estalvi de com-
bustible i un desgast menor en 
els pneumàtics. Una tècnica per 
detectar una mala alineació és 
observar si el nostre volant vi-
bra a l’hora de conduir, si és així, 
és molt recomanable que portis 
el teu vehicle a un taller.

Anuncia’t 
en aquesta 

secció

Truca’ns al
93 588 46 14

E S P E C I A L M O T O R
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DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

BARADAD  Av. Barcelona, 55  A prop de l’Estació  93 699 09 53 

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant la Floristeria Martínez  93 699 03 88 

BLANCA  Ntra. Sra. de Lourdes, 73  Zona Ca n’Oriol  93 699 55 08 

CALSINA  Ntra. Sra. de Lourdes, 35  Zona Ca n’Oriol  93 699 22 81 

CONDAL  Calderón de la Barca, 11  Mercadona-Biblioteca  93 699 87 09 

CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda L’Estatut  93 269 51 03 

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43

FARELL  Sant Jordi, 25  Zona La Serreta  93 699 02 91 

GARCÍA  Segòvia, 1  Zona alta Ca n’Oriol  93 697 49 42 

GIBERT  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristas  93 699 68 99 

HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona La Serreta  93 697 36 40 

KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 

ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 

PARRILLA Xercavins, 2  Zona església de Sant Pere  93 699 13 05 

LOZANO  Passeig Les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 

PONT  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 

PROGRÉS  Verge de Fàtima, 13  Davant congelats La Sirena  93 697 79 93 

RUIZ  Ctra. Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 

SANSI  Ctra. de Terrassa, 16-18  Zona Centre  93 697 62 73 

XAPELLI  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

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

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

10.
11.

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

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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/ Sa� r, 28

MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

MAS - 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
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El fracàs també 
és necessari

Sovint ens intenten con-
vèncer que ‘voler és poder’. 
Avui dia és un missatge 
presentat de manera directa 
o més subliminar en molts 
àmbits del màrqueti ng. Però 
hem de ser sincers: no és 
cert. O almenys no en tots 
els casos. Ens forcen a no 
rendir-nos, a seguir sempre 
endavant hipermotivats 
i a no donar importància 
als sentiments negatius. 
Com diem sempre, tots els 
senti ments són importants 
i necessaris, la frustració 
també.

Quan alguna cosa no 
ha pogut ser o no ha sorti t 
com esperàvem tenim ràbia 
i tristesa, podem senti r des-
ànim. És part essencial de la 

vida. Davant la decepció, el 
més sa no és ignorar i seguir 
endavant, sinó aturar-se 
i respirar. Intentar conso-
lar-se, refl exionar i buscar 
on poden haver estat els 
errors.

A vegades les coses que 
no poden ser ens ensenyen 
importants lliçons sobre 
nosaltres mateixos. Tenir 
massa por i no atrevir-se a 
emprendre un projecte de 
vida danya l’autoestima, 
però no acceptar les prò-
pies limitacions també ho 
fa. Creure en un mateix no 
suposa haver de pensar que 
som invencibles (el contrari 
seria un fracàs no?). És tro-
bar l’equilibri del què som i 
el que no som.

L’acceptació autèntica 
d’un mateix no és intentar 
estar ‘a dalt’ sempre per 
demostrar-nos (o potser 
demostrar als altres) que 
podem amb tot, sinó trobar 
el que realment ens omple i 
intentar fer-ho el millor que 
puguem. El que puguem 
de veritat, sense posar-nos 
en risc i sabent on està el 
nostre límit.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults i de pa-

rella. Col·legiada 16.572
KANTOR. Espai 

d’Atenció Psicològica
Llobateras 6 Local 1 (al 

costat de Regina Carmeli)
Tel. 935 882 153

Mb. 644 008 701
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Contra la ti rania del 
somriure, somriu!
Parlem amb claredat: la 
vida no són flors i violes, 
arcs de Sant Martí  i altres 
imatges llampants. En for-
ma part tot plegat, és clar! 
Però també hi ha moments 
durs, dolor i tristesa. I saps 
què? No és que sigui úti l, 
és que és necessari; i no 
perquè calgui passar pel 
malestar per senti r-nos bé 
(una idea socialment arre-
lada actualment i històrica 
i no per casualitat, ja que 
està present a les religions 
monoteistes majoritàries). 
No. És necessari perquè 
forma part del teu ventall 
d’emocions. És el que té ser 
persona!

Així les coses, si obser-
ves des de la distància el teu 
estat d’ànim, m’atreveixo a 
indicar (ara que comparti m 
un moment i unes línies) 
que, paradoxalment, et tro-
baràs freqüentment volent 
evitar estar malament… 
però esperant estar-ho en 
estar bé, oi?

Pensa-ho. No és així? No 
és comú? No coneixes a algú 
que li passi? Quan et sents 
malament… no encaixa tot? 
Aquell comentari a la feina? 
Aquell gest d’aquella perso-
na? Quan estàs bé… no et 
poses en alerta? “Quant de 
temps m’hi estaré, així de 
bé? Quant em durarà? D’on 
vindrà el xiuxiueig inespe-
rat que desllorigui aquest 
castell d’alegres il·lusions 
tant maco, tan present com 
fugaç?”. Al fi nal, doncs, fà-
cilment et trobaràs pensant 
que estar bé és efí mer, men-
tre que senti r-te malament, 

és constant. És el normal. És 
el que toca.

I així sempre.
I t’hi acostumes, aprens 

a manegar-ho.  I ,  saps 
què? Què caram! No se’t 
dona malament! Fixa’t on 
has arribat, malgrat tot; 
quants objectius assolits, 
malgrat l’ànim o l’absència 
d’aquest.

Així que crec que el que 
realment et costa és estar 
bé, no malament. Quan et 
sents malament ja saps el 
què, el com i segurament 
el quan. I actues en con-
seqüència. En canvi, per 
estar bé, què fas? Com en 
mantens les sensacions? 
Què tal, per exemple, agafar 
el telèfon i escriure o trucar 
a qui et dibuixa aquesta me-
ravella de somriure teu a la 
cara amb tanta facilitat com, 
probablement, li’n dibuixes 
tu? O surt a passejar. O de 
compres. O tanca’t a casa. 

Mira una peli, una sèrie. 
Balla, canta, practi ca sexe, 
a soles o en companyia. Si 
vols estar bé, fes coses que 
et facin sentir bé. Si vols 
estar bé, fes-les malgrat que 
l’ànim no t’ho demani. 

La idea, en defi niti va, és 
comprendre que alegria o 
tristesa són emocions que 
inevitablement pots sen-
ti r al llarg del teu pas per 
aquest planeta i que, alho-
ra, són estats efí mers. I, més 
important encara, recorda 
que tu sents els que sents, 
però no ets el que sents: si 
estàs amb ànim baix, no ets 
una persona trista. Doncs 
no. Ets això (trista) i tota la 
resta: alegre, apassionada, 
entusiasta, etc. 

A tall de conclusió, pot-
ser convé remarcar que no 
estàs en obligació de senti r-
te bé sempre: és un objec-
ti u que, si bé socialment i 
publicitària imposat, està 

condemnat al fracàs. Al teu. 
Potser cal entendre, doncs, 
que no es tracta de preten-
dre estar bé per evitar sen-
ti r-nos malament; és a dir, 
no es tracta de pretendre 
no sentir-nos malament, 
no: la idea és escollir estar 
bé malgrat la presència del 
malestar.

Per tant, potser convé, 
en resum, mantenir una ac-
ti tud positi va que no signifi -
qui empasti far el pastí s del 
present (potser de terrible 
sabor!) amb melmelada de 
somriures forçats i menjar-
te’l a contracor, confi ant en 
què de cop i volta, espon-
tàniament, el sabor se’t 
faci agradable. Res de tot 
plegat. ‘Acti tud positi va’ és 
saber que pots fer un mos 
(o uns quants, al teu gust) 
a pesar del mal sabor… 
però també agafar aquest 
pastí s i engegar-lo a pastar 
fang, per molt que t’agradi 
tenir un pastí s al teu abast; 
és agafar els ingredients 
que disposes i fer-ne un de 
nou, no el mateix. Amb el 
que ti nguis. I sabent que et 
sorti rà de luxe.

Per exemple.
I, és clar, per començar: 

somriu. Però no perquè 
toca: perquè pots.

Guillem Parra
Psicòleg col·legiat 19.698

KANTOR. Espai 
d’atenció psicològica

Llobateras 6-10 
Local 1 Rubí 

info@espaikantor.org
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701
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REPARACIÓN, INSTALACIÓN 
DE AGUA Y LUZ. Servicio de 
urgencias. 631.975.721
SRA. SE OFRECE para trabajos 
� nes de semana o por horas. 
Limpieza y cuidado personas 
mayores. 676.589.569
SE OFRECE SRA. para cuidado 
personas mayores, limpieza. 
Responsable. 634.211.832

OFERTES I 
DEMANDES
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El próximo lunes día 23, Rodamons de Rubí pondrá a 
vuestra disposición varios puntos de venta de rosas 
solidarias, además de libros y puntos de libro, cuyos 
benefi cios íntegros irán desti nados a ayudar a los 
animales sin hogar de nuestras calles. 

¿Y por qué doblemente solidarias? Porque este 
año ofrecemos novedades, ya que nuestro proveedor 
ti ene pactado un convenio cuyos benefi cios también 
irán desti nados a acciones de responsabilidad social 
colaborando con La Fundació La Marató de TV3, 
además de poder parti cipar en sorteos y promocio-
nes. Así que con un sencillo gesto, también estarás 
colaborando por parti da doble. 

En Rubí, desde las 8h y hasta las 20h estaremos 
en: 
· Plaça de la Nova Estació (FGC) 
· Plaça de Catalunya 
· Carrer Magí Raméntol - Plaça Mercat Municipal 
· Avinguda Barcelona - Davant Restaurant Cal Gori 

Porque os necesitan, porque no hay días festi vos 
para ellos, ni para nosotros, porque no hay tregua 
sin descanso, porque día tras día y noche tras noche 
recibimos demandas de ayuda sin disponer de los 
medios ni recursos para atenderlos a todos y porque 
si nadie se ofrece a acompañarnos aunque sea en un 
tramo de este largo camino, estamos perdidos... 

Para Sant Jordi, por ellos... ¡Regala una rosa soli-
daria para ella, para él o para ti ! 

Por Sant Jordi regala rosas 
doblemente solidarias  
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tradicional cantada de 
caramelles de la Societat 
Coral unió rubinenca
La Societat Coral Unió Ru-
binenca va oferir el passat 
cap de setmana la cantada 
de caramelles pels carrers 
de la ciutat, una tradició 
que es remunta al Rubí del 
segle XIX. Un dels espais on 
els membres de la Coral 
van oferir les seves can-
çons va ser a la plaça Pere 
Aguilera, davant l’Ajunta-
ment, on van ser rebuts 

per l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, i diversos regi-
dors. Posteriorment, se’ls 
va oferir un aperitiu. 

Encara queda una 
oportunitat per gaudir de 
les tradicionals caramelles, 
ja que la coral té prevista 
una actuació, com cada 
any, per al dissabte 21 
d’abril al Mercat Munici-
pal. / DdR

la 6a Cantata Escolar aplega prop de 
900 infants de tots els centres de rubí 

Un total de 895 alumnes de 
4t de primària de totes les 
escoles públiques i concer-
tades de Rubí van participar 
dimarts al matí a la 6a Can-
tata Escolar, que va tenir 
lloc a l’amfiteatre del parc 
del Castell. Les famílies dels 
infants van omplir les grades 
de l’auditori, on també es 

d’Educació, Sergi Garcia.
Sota el títol ‘Una escola 

diferent’, els nens i nenes 
van interpretar un total de 
8 cançons de diversos gène-
res musicals, que incloïen 
temes d’Els Pets, Doctor 
Prats, Joe Cocker i Landry 
el Rumbero, entre altres. 
El repertori va ser preparat 

pel professorat de músi-
ca dels diferents centres 
participants, que també 
es van ocupar de narrar la 
història que va servir com 
a fil conductor de l’acte. 
L’acompanyament musical 
va anar a càrrec d’intèrprets 
de l’Escola de Música Pere 
Burés.

L’alcaldessa va desta-
car la Cantata Escolar com 
“una de les activitats més 
maques del curs. És emoci-
onant veure infants de totes 
les escoles de Rubí cantant 
plegats”. 

La proposta d’organit-
zar una Cantata Escolar va 
néixer dels professors de 
música de les escoles de 
Rubí, que es van inspirar en 
els moviments Cantània, 
un projecte d’òpera parti-
cipativa per a alumnes de 
primària. Els infants dels 
diferents centres partici-
pants treballen a les aules 
un repertori musical que 
després interpreten en un 
gran concert conjunt.

Els infants, durant l’actuació d’aquest dimarts. / localpres

El recital duia per títol 
‘una escola diferent’ 
i ha tingut lloc al parc 
del Castell

van donar cita l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, la regido-
ra de Serveis a les Persones, 
Marta García, i el regidor 

Imatge de la cantada davant l’ajuntament. / localpres

ADRECES CULTURALS
Antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.

Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n. 
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’art la Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de llibres lectors al tren. c. Magí Ramentol,3. 
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84. 
Espai Sociocultural CGt. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad rociera de rubí. ctra. 1413, 128.

Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3. 
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig, s/n.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Societat Teosòfica de Rubí. c. Sant Pere, 8. 
teatre Municipal la Sala. c. Cervantes, 126. 
torre Bassas. c. Sabadell, 18.

Exposicions

································································
DiVEnDREs 20 d’abril

-Presentació del llibre ‘Quina pinta!’
A càrrec de Kim Amate. A les 18h a l’Espai de Llibres 
Lectors al Tren!.

-‘Las mujeres malas. Escribir en la clandestini-
dad’
Conferència a càrrec de Gracia Pérez i Marta Gracia. 
A les 19h a la Biblioteca. 

-Presentació del llibre ‘la casa de la Selva’
A càrrec de Joni D. A les 19h a l’Espai sociocultural 
de la CGT. Org.: CGT.

-‘Golden Dawn Girls’
Documental. A les 19h al Celler. 

-‘los ángeles en la vida social humana’
A càrrec de Jesús Jurado. A les 19h a la seu de la 
Societat Teosòfica.

-‘Esta ausencia a la que te pareces’

AgendA
Recital a càrrec de Javier Gil, Pemi Rovirosa i Irene 
Sansalvadó. A les 20h a l’Ateneu.

-‘Encuentros en el tercer desfase’
Concert de música clàssica. A les 21h a La Sala. 
Preu: 10€/7,5€.

································································
DissabtE 21 d’abril

-Fira del Dia de la terra
De 10h a 14h a la pl. Pearson i la pl. Nova Estació.

-Caramelles
A les 12h al Mercat. A càrrec de l’Associació Coral 
Unió Rubinenca. 

-retorn al microteatre
A partir de les 18h a la Torre Bassas. A càrrec d’Es-
cena 13, Tiamat Teatre i SiArt.

-‘llibres il·legibles’
Activitat familiar. A les 18h al Celler.

-III Cántaro Flamenco
A les 19h a La Sala. A càrrec de divesos artistes. Org.: 
Casa de Andalucía. Espectacle de pagament.

-Concert de blues
A càrrec d’Iker Piris i Víctor Puertas. A les 20h a 
l’Espai sociocultural de la CGT. Org.: Societat de 

Blues. 

································································
DiUMEnGE 22 d’abril

-recuperació de l’entorn de Can Moritz
A les 10h al c. Can Matarí. 

-Diada castellera
A les 12h a la pl. Dr. Guardiet. Amb els Nyerros de 
la Plana i els Castellers de Rubí.

-Vermut musical
A càrrec de Wax&Boogie. A les 12.30h a la pl. del 
Celler.

-Ball al Casal
A càrrec de José Luis. A les 16.30h al Casal de la 
Gent Gran. Org.: Casal de la Gent Gran. 

-Poetry Jam
A partir de les 17h a la Torre Bassas. A càrrec de La 
SoniK i Obre els Ulls.

································································
DiLLUns 23 d’abril

-Fira de Sant Jordi
De 10h a 21h a la pl. Dr. Guardiet.

-Hora del conte -Minerals i fòssils. Aplicacions i usos quotidi-
ans. A la Biblioteca fins al 31 de maig.

-Sergi Marcos, del poema a la pintura. Pin-
tures inspirades en l’obra de Joan Maragall. 
A l’Aula Cultural fins al 14 de juliol.

-lluna anull. Homenatge a Maria Carbonell 
a edRa. Fins a l’11 de maig.

-Il·lustració. rocio Bonilla. A l’Espai de Llibres 
Lectors al tren. Fins al 2 de maig.

‘Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac’. A les 18h 
a la pl. Dr. Guardiet. 

-audició de sardanes
A càrrec de la cobla Els Casanoves. A les 18h a la 
pl. Catalunya.

································································
DiMEcREs 25 d’abril

-‘Vivint el medi ambient en família’
Ecotaller a l’Ateneu a les 18h. Inscripció prèvia. 

-‘Les claus del sector farmacèutic’
A càrrec de Salvador Pons. A les 18h a la Biblioteca. 
Org.: Associació Amics UAB.

································································
DijoUs 26 d’abril

-Ballada dels alumnes
A les 10 h a la rambla del Ferrocarril.

-Explica’ns el teu rotllo
‘Bestiari’, a càrrec d’Albert Merino. A les 20.30h a 
l’Antiga Estació. Org.: El Gra.
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L’Explica’ns el teu rotllo d’El Gra 
aproparà el vídeo-art al públic

La Societat Blues de 
Rubí ha organitzat 
per aquest dissabte 
21 d’abril un nou 
concert  a l’Espai  
sociocultural de la 
CGT, situat a la plaça 
Anselm Clavé. Com 
és habitual, l’en� tat 
rubinenca proposa 
una actuació, gratu-
ïta i oberta a tota la 
població, amb mú-
sics de reconeguda 
trajectòria. 

En aquesta ocasió, es 
tracta d’un concert del 
músic basc Iker Piris, un 
dels millors guitarristes de 
l’estat, que estarà acom-
panyat per Víctor Puertas 
(hammon) i Jake Klamburg 
(bateria). 

Piris ha compar� t es-
cenari amb ar� stes com 
Blas Picón, Sheyla Cuf-
fy, Jesse Dee o Thomas 

BREUS

La Societat Blues Rubí organiza 
un concert amb el reconegut 
guitarrista basc Iker Piris

Sota el nom de ‘Bes� ari’, 
la propera sessió de l’ac-
tivitat Explica’ns el teu 
rotllo, que organitza cada 
darrer dijous de mes El 
Grup Fotogràfic ‘El Gra’, 
aproparà al públic el ví-
deo-art. Serà de la mà 
de l’artista visual Albert 
Merino, especialitzat en el 
gènere de la videocreació 
o el videoart i que ha es-
tat reconegut per la seva 
obra amb diversos premis 
internacionals.

Merino qües� ona amb 
la seva obra la capacitat de 
la imatge de representar la 

realitat, tot treballant amb 
una imatge intervinguda a 
mig camí entre la realitat 
i la fi cció.

L’ac� vitat � ndrà el 26 
d’abril a la seu d’El Gra, 
situada a l’edifi ci de l’An-
� ga Estació, i està oberta 
a tothom.

D’altra banda, aquest 
dissabte 21 d’abril l’en-
titat ha organitzat dues 
sor� des. La primera serà 
al ma�  a caminar pels Ulls 
del Llobregat, mentre que 
la segona serà una sor� da 
nocturna per la zona de 
Sant Feliuet. / DdR

PINTURA

L’Aula Cultural mostra la mirada poè� ca 
del pintor rubinenc Sergi Marcos
REDACCIÓ

L’Aula Cultural acull la mos-
tra ‘Sergi Marcos: del poema 
a la pintura’ on el pintor rubi-
nenc ofereix la seva visió so-
bre la poesia. Versos de Joan 
Margarit han estat el punt de 
par� da de la inspiració de 
l’ar� sta a l’hora d’explorar 
noves formes d’expressió 
ar� s� ca. 

La mostra és un  projecte 
coordinat des del Museu 
Municipal Castell (MMUC), 
on Marcos ha treballat la 
seva interpretació de la po-
esia de Margarit. La mostra 
consta de 58 olis sobre pa-
per, cadascun inspirat en un 
poema de Joan Margarit, 
seleccionats dels úl� ms lli-
bres publicats pel poeta, 
excepte l’úl� m que tot just 
acaba de sortir. A més, hi 
ha 10 obres de gran format 
inspirades en una selecció 
de poemes d’amor de Sam 
Abraham realitzats en oli 
sobre llenç.

L’ar� sta va explicar el seu treball a l’alcaldessa i al regidor de Cultura. / Localpres

L’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, va ser l’encarre-
gada d’inaugurar la mostra 
divendres passat.

Sergi Marcos va acompa-
nyar l’alcaldessa i el regidor 
de Cultura, Moisés Rodrí-
guez, durant la inauguració i 
els va detallar el seu treball. 
Durant l’acte, Martínez va 
lloar la tasca de Sergi Marcos 
i en va destacar la implicació 

amb Rubí: “Sergi Marcos és 
un dels pintors més relle-
vants de casa nostra. Des del 
moment que va decidir fi xar 
la seva residència a Rubí, ha 
treballat per integrar-se al 
món cultural de la ciutat”. 

L’alcaldessa, a més, va 
agrair de nou la cessió a la 
ciutat d’una col·lecció de 
20 quadres que l’ar� sta va 
efectuar ara fa un any.

La mostra es podrà visi-
tar fi ns al 14 de juliol a l’Aula 
Cultural. Coincidint amb la 
inauguració de l’exposició, es 
va presentar un llibre editat 
per l’Ajuntament,on es re-
cullen tots aquests poemes 
i les imatges que han inspirat 
l’artista rubinenc. El llibre 
inclou un text introductori 
redactat pel poeta i assagista 
català Vicenç Altaió. 

PATRIMONI

La família del coreògraf Joan Fosas dona 200 discs de 
vinil a l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell
Coincidint amb el cinquè 
aniversari de la mort del co-
reògraf i dansaire rubinenc 
Joan Fosas, la seva família 
ha fet una donació de gaire-
bé 200 discs de vinil d’òpera 
i música clàssica a l’Associ-
ació d’Amics de l’Òpera de 
Sabadell. Aquesta és una 
en� tat de la qual Fosas era 
soci i que va mostrar molt 
interès en aquest material, 
que conté alguns exemplars 
únics i de gran valor que du-

El guitarrista basc Iker Piris. / Cedida

Troussier, entre altres, 
a més de participar en 
nombrosos festivals de 
jazz i blues. L’any 2009 
va crear The Roman� cos, 
una banda amb Riky Ávila 
(baix) i Adrián Carrera 
(bateria), amb la qual ja 
ha editat tres àlbums, amb 
bona acollida de públic i 
crí� ca. 

L’actuació serà a les 20 
hores. / DdR

rant anys Fosas va guardar, 
ordenar i classifi car.

Aquest darrer fons for-
mava part de la col·lecció 
privada de Joan Fosas i  ara 
formarà part del llegat de 
la nova biblioteca musical 
que la Fundació Mirna La-
cambra-Xavier Gondolbeu 
ges� ona. Segons ha apuntat 
la família, el centre esde-
vindrà una referència en el 
camp operís� c en el nostre 
país. / Núria Julià La germana de Joan Fosas, al centre, va lliurar el material. / N. J.
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La colla gegantera del Teresa Altet, a la XX 
Trobada de Gegants d’Escola de Catalunya
REDACCIÓ

La colla gegantera del Teresa 
Altet va iniciar la temporada 
d’ac� vitats amb la par� ci-
pació en la XX Trobada de 
Gegants d’Escola, que es va 
celebrar diumenge a Terras-
sa, organitzada per la colla 
de l’escola Vedruna-Vall.

Gairebé una trentena de 
colles d’arreu de Catalunya 
van par� cipar en la troba-
da, que va arrencar al ma�  
amb la plantada de gegants 
i bèsties a la plaça Vella 
de la localitat. Tot seguit, 
l’organització va oferir un 
esmorzar al pa�  de l’escola, 
amb animació i activitats 
pels més pe� ts. 

Ja cap al migdia, va tenir 
lloc una cercavila pel centre 
de la ciutat, que va fi nalitzar 
a la plaça Nova, on es van 
dur a terme els tradicionals 
parlaments i els balls de 
lluïment.

Entre aquests, van tenir 
lloc els balls protocol·laris 
de l’Agrupació de Colles Ge-
ganteres de Catalunya dels 
Gegants de Terrasa, els gra-

llers van tocar Els Segadors 
i totes les colles van ballar 
el ‘Gener, Febrer i passi-ho 
bé’. A més, els nombrosos 
� mbalers presents van fer 
una batucada conjunta, una 
ac� vitat cada cop més ha-
bitual i que agrada molt els 
més pe� ts de les colles.

A la tarda, els partici-

pants van compartir un 
dinar de germanor i es van 
realitzar diferents ac� vitats 
d’animació infan� l.

15è aniversari de la colla 
del Teresa Altet
A banda, diverses colles van 
confi rmar a la colla del Tere-
sa Altet la seva assistència a 

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 

la 9a Trobada Gegantera de 
la colla rubinenca, que se 
celebrarà el pròxim 26 de 
maig i que coincideix amb el 
seu 15è aniversari. De mo-
ment, 14 colles han mostrat 
la seva voluntat d’assis� r a 
la cercavila, que es preveu 
com la més nombrosa de la 
història de l’en� tat.

‘La Guardarraya’ és el 
nom d’una revista literària 
digital bimensual dirigida 
per l’escriptor i poeta sal-
vadoreny Carlos Ernesto 
García, establert a Rubí 
des de fa molts anys.

Segons explica García, 
l’origen d’aquesta publica-
ció va ser una pàgina que 
es publicava en un setma-
nari de Los Angeles dedi-
cada a joves poetes lla� -
noamericans. Tres anys 
després, va decidir fer 
el salt a la creació d’una 
revista digital ampliant el 
con� ngut, no només a la 
poesia lla� noamericana, 
sinó també espanyola. Així 
va néixer ‘La Guardarraya’ 
el desembre del 2017. En 
cada número es pot trobar 
un homenatge a un autor 
consagrat, promoció de 
nous llibres, biografies i 
poemes d’autors, entre-
vistes a poetes i escriptors, 
refl exions al voltant de la 

literatura i agenda d’esde-
veniments culturals, entre 
altres apartats.

Ara, coincidint amb la 
celebració de Sant Jordi, 
es presenta el número 3 
d’aquesta publicació, en 
el qual s’homenatja al 
poeta català Pere Quart i 
on també es poden trobar 
dos relats breus de l’es-
criptora rubinenca Maite 
Nuñez.

La presentació � ndrà 
lloc a Lectors, al tren! 
Espai de llibres, situat al 
carrer Magí Raméntol, 3, 
el dimecres 25 d’abril a les 
19 hores i comptarà amb 
la presència de l’escriptor 
local Raúl Velasco. Tot i 
que la revista és digital, 
per a la presentació s’edi-
ten alguns exemplars en 
paper amb els quals s’ob-
sequiarà els assistents. 
L’acte estarà amenitzat pel 
Duo Acús� c de l’Escola de 
Música Pere Burés. / DdR

Presenten a Rubí ‘La Guardarraya’, 
una revista literària digital

Edició especial de la trilogia 
‘El club de los soñadores’
L’escriptor rubinenc Jorge 
Portela ha publicat una 
edició especial de la seva 
trilogia ‘El club de los soña-
dores’. Es tracta d’una obra 
que conté els dos primers 
llibres publicats de la trilo-
gia: ‘El misterio de la torre’ 
i ‘La fuente de las hadas’. El 
tercer llibre, que suposarà 
el desenllaç, encara no 
s’ha publicat. El llibre, que 
té una edició molt cuidada 
amb il·lustracions de Virgi-
nia Berrocal, es pot trobar 
a Excalibur, el Borinot i La 
Antorcha. El preu de venda 
és de 15 euros. 

D’altra banda, Jorge 
Portela estarà signant 
exemplars del seu darrer 
llibre, ‘Los libros que no 
te leí’, a la plaça Doctor 
Guardiet coincidint amb 
Sant Jordi. / M.C.

Els gegants del Teresa Altet van ser a Terrassa. / Cedida

L’escriptura com a lluita contra l’oblit centra la 
3a sessió del Seminari de Literatura de l’AEUR
Maria Campillo, professora 
de Literatura Catalana i Con-
temporània a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, va 
oferir la tercera sessió del 
Seminari de Literatura orga-
nitzat per l’Aula d’Extensió 
Universitària de Rubí (AEUR). 
La xerrada va girar sobre la 
literatura en l’exili i l’escrip-

tura com a lluita contra l’oblit 
i concretament sobre l’exili 
dels republicans després de 
la Guerra Civil.

Campillo és autora del 
llibre ‘Allez! Allez! Escrits del 
pas de frontera, 1939’, un 
recull representa� u de relats 
que refl ecteixen les vivències 
de persones que havien de-

fensat la legalitat republicana 
i que havien passat a ser 
considerades delinqüents 
pel règim franquista. El tren-
cament vital, el sentiment 
d’expulsió, de desterrament, 
la impossibilitat de retorn, 
sen� ments que es van plas-
mar en diversitat de gèneres 
i amb es� ls diferents. 

En poesia, Campillo va 
destacar entre altres obres, 
‘Corrandes d’exili’ i ‘Cata-
lunya’ de Pere IV, o la poe-
sia dels camps de refugiats 
d’Agus�  Bartra. La prosa de 
Pere Calders o els contes 
de Mercè Rodoreda van ser 
altres exemples de literatura 
en l’exili. / DdR

LITERATURA

LITERATURA

Portada del llibre. 
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DIADA DE SANT JORDI

Llibres, roses i un munt d’ac� vitats
M. CABRERA

Arriba un nou Sant Jordi a 
la ciutat, una jornada en 
què els llibres i les roses 
prenen el protagonisme i 
s’organitzen múl� ples ac-
� vitats en diferents punts 
de Rubí.

Com és habitual des 
de fa anys, el centre neu-
ràlgic estarà instal·lat a la 
plaça del Doctor Guardiet, 
on s’ubicaran les parades 
de llibres de la mà dels 
establiments El Racó del 
Llibre, L’Ombra, Gràfi ques 
Ventura, Skalibur i Vilalta. 
També hi haurà les para-
des de roses i a més, fi ns 
a onze en� tats disposaran 
del seu espai a la plaça. Per 
exemple, Oriéntate en tu 
voluntariado oferirà roses 
de tots colors i sabors i 
vendrà el conte infantil 
solidari ‘Un gomet vermell’. 
L’horari de les parades serà 
de 10 a 21 hores.

A més, també estan 
previstes activitats en el 
mateix espai. Una de les 
més emblemà� ques és la 
Lectura Popular, a càrrec 
del Servei Local de Català. 
Enguany, els textos que es 
recitaran corresponen a 
fragments d’obres de les 
poetes Montserrat Agui-
ló i Maria-Mercè Marçal. 
També es llegiran textos de 
Manuel de Pedrolo, ja que 
se celebra el centenari del 
seu naixement.

Per als més petits, la 
jornada estarà farcida d’ac-
� vitats a par� r de les 17 
hores, amb infl ables al so-
lar del Centre Democrà� c 
Republicà i jocs infan� ls al 
carrer Maximí Fornés. A les 
18 hores està prevista una 
Hora del conte especial a la 
plaça, a càrrec de la compa-
nyia Bufanúvols, i també un 
taller de roses i escriptura 
crea� va per a rap.

Signatures d’autors locals
Com sempre, no hi faltaran 
els escriptors locals signant 
exemplars dels seus llibres. 
Serà el cas de Manuel Ve-
lasco, Maite Núñez, Jorge 
Portela o Gracia Pérez. En 
aquest cas, l’escriptora 
també oferirà una confe-
rència el 20 d’abril a les 
19 hores a la Biblioteca 
juntament amb l’escriptora 
Marta Gracia, sota el � tol 
‘Las mujeres malas. Escribir 
en la clandes� nidad’.

El mateix 23 d’abril 
també signarà llibres Con-
cepción S. Labrador, ho 
farà al ma�  i a la tarda a 
la Papereria Launnamar. 
Serà l’inici d’una ruta que 
la portarà el 29 d’abril a 
la Fira de València, el 7 de 
maig al col·legi de Jesuites 
de Gracia i el 28 de maig 
a l’ins� tut Duc de Mont-
blanc.

Per últim, l’Espai de 
Llibres, Lectors al tren! 
també oferirà diverses ac-

tivitats aquests dies, en-
tre les quals destaca un 
contacontes a càrrec de la 
il·lustradora Rocio Bonilla, 
el 21 d’abril a les 12 del 
hores. L’establiment ofe-
reix ara mateix una mostra 
d’il·lustracions originals de 
Bonilla.

Durant la Diada també 
hi haurà altres ac� vitats, 
com l’audició de sardanes 
a càrrec de la cobla Els Ca-
sanoves a les 18 hores a la Hi haurà cinc parades de llibres a la plaça Doctor Guardiet. / Arxiu

plaça de Catalunya. El dia 
abans, diumenge a les 12 
hores a la plaça del Doctor 
Guardiet, està programada 
una Diada Castellera amb 
l’actuació dels Nyerros de 
la Plana i els Castellers de 
Rubí.

L’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Mar� nez, ha desit-
jat que Sant Jordi sigui un 
dia “fes� u, on la cultura, 
l’art i la possibilitat de viure 
la ciutat vagin de la mà”.

Visites al campanar
Per Sant Jordi es podran fer 
visites guiades al campanar 
de l’església de Sant Pere, 
que data del segle XII. La 
visita permetrà veure la 
maquinària del rellotge, 
que data del 1911 i que 
encara es manté en funci-
onament. 

Està previst que les visi-

tes s’iniciïn de les 12 fi ns a 
les 13.30 hores i de les 18 
fi ns a les 19.30 hores. No 
estarà permès l’accés als 
menors de 6 anys. 

Per accedir a la vista 
guiada caldrà inscriure’s a 
través del correu electrò-
nic museu@ajrubi.cat o bé 
trucant al 93 588 75 74.

Un Sant Jordi de teatre
La Torre Bassas ha preparat 
un Sant Jordi amb dues 
ac� vitats molt destacades. 
Per segon any consecu� u, 
l’equipament celebrarà 
un fes� val de microteatre. 
L’ac� vitat serà el 21 d’abril 
a par� r de les 18 hores a la 
Torre Bassas. Està previst 
que hi hagi 5 espectacles 
de microteatre simultani 

a càrrec de Deku Produc-
ciones, Escena 13, Fata 
Morgana, Tiamat Teatre i 
Els Candidats.

A més, el 22 d’abril, 
l’equipament oferirà una 
Poetry Jam a partir de 
les 17 hores. Es tracta 
d’un concurs de poetes 
impulsat per La SoniK i el 
col·lec� u Obre els Ulls. 
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Nous cicles temà� cs a la programació 
de primavera de l’Ateneu

BREUS

La Unión Extremeña 
celebra la Matança del Porc

La Unión Extremeña va 
organitzar el dissabte la 
tradicional Matança del 
Porc, que habitualment se 
celebra al bosc de Ca n’Ori-
ol, però que pel mal temps 
es va traslladar a l’Escola 
25 de Setembre. 

Després de menjar el 
típic ‘cocido’ extremeny, 
van tenir lloc actuacions 
musicals. A la festa no hi 
van faltar l’alcaldessa, Ana 
M. Mar� nez, acompanya-
da per altres membres del 
seu govern. / DdR

MÚSICA
Concert clàssic de Laia Armengol, 
Ismael Dueñas i Daniel Turró a La Sala
La Sala acull aquest diven-
dres el concert de música 
clàssica ‘Encuentros en el 
tercer desfase’, un espec-
tacle musical amb Laia Ar-
mengol (veu), Daniel Turró 
(guitarra espanyola i loops) i 
Ismael Dueñas (electrònica, 
ambients i bateria).

Es tracta d’una proposta 
col·labora� va entre els tres 
músics, un espectacle que 
creua la cançó lírica, la músi-
ca an� ga, l’electrònica amb 

un tractament contempora-
ni i altres miscel·lànies.

El concert serà Entre 
Bambolines, ín� m, ja que 
els espectadors podran se-
guir l’actuació situats a so-
bre de l’escenari, al costat 
dels músics. 

Començarà a les 21 ho-
res i les entrades tenen un 
preu de 10 euros i de 7,50 
per a persones jubilades i 
pensionistes i amb el Carnet 
de la Biblioteca. / DdR

Membres de l’en� tat, amb l’alcaldessa, preparant el dinar. / Localpres

La SoniK organitza aquest divendres 
el Blessed Spring Fes� val al Castell
La SoniK, una associació 
juvenil sense ànim de lu-
cre que promou la música 
a Rubí, ha organitzat el 
fes� val de música ‘Blessed 
Spring Fes� val’, que � ndrà 
lloc aquest divendres 20 
d’abril al parc de l’amfi-
teatre del Castell a par� r 
de les 18 hores i fi ns a la 

ma� nada. El fes� val serà de 
música reggae i dub i comp-
tarà amb les actuacions de 
Kram Metsys, Monkey War-
rior, Mighty Caño, Weedax, 
Dub String, Rub -i- Dub i 
JahWind. El festival, que 
serà d’accés lliure, compta 
amb el suport de  Dub Soul 
Sound System. / DdR

BREUSEQUIPAMENTS
Masies  desaparegudes 
de Rubí, tema de la 
tertúlia de patrimoni
La propera tertúlia de pa-
trimoni tindrà lloc el di-
vendres 27 d’abril a les 19 
hores a l’Ateneu i versarà 
sobre ‘Les masies desapa-
regudes de Rubí. Un patri-
moni perdut’. La xerrada 
anirà a càrrec de Lluís Gar-
cia, historiador rubinenc i 
membre del Grup de Col-
laboradors del Museu de 
Rubí-Centre d’Estudis Rubi-
nencs (GCMR-CER), en� tat 
que ha posat en marxa 
aquest cicle de tertúlies 
sobre el patrimoni local.

Lluís Garcia és un gran 
expert en masies i història 
de l’agricultura a la nostra 
localitat. Al municipi en-
cara queden masies, però 
moltes han desaparegut o 
en queden poques restes: 
Can Casanovas, Can Claverí 
o Can Guilera. 

L’historiador repassarà 
totes aquestes  masies i 
explicarà els mo� us de la 
seva desaparició. / DdR

Celebració a Rubí del 
900è aniversari dels 
cavallers templers
El Grup de Cavallers Tem-
plers de Rubí és una nova 
entitat que s’ha fundat 
coincidint amb la Diada de 
Sant Jordi. L’associació vol 
participar de la festivitat 
organitzant la celebració 
del 900è aniversari dels 
cavallers templers. Per 
commemorar aquest fet, 
dissabte a la tarda en el 
saló d’homenatge, al carrer.
Sant Pere, 8, s’exposaran 
les insígnies i armes dels 
cavallers. Diumenge també 
s’obriran les portes del saló, 
lloc de reunió i actes dels 
cavallers per a qui vulgui 
apropar-se. / DdR

REDACCIÓ

Les inscripcions per als nous 
cursos, tallers i activitats 
familiars de l’Ateneu es 
van obrir dilluns. Les noves 
propostes de l’equipament 
abasten les temà� ques més 
diverses i estan pensades per 
a un públic ampli, que va des 
de la pe� ta infància fi ns a la 
gent gran. 

La cultura, l’entreteni-
ment i la divulgació són els 
grans eixos d’una progra-
mació on destaca l’estrena 
de tres nous cicles temà� cs. 
Entre aquests destaca Teatre 
per a petita infància, que 
proposa pe� ts espectacles 
teatrals adaptats als més me-
nuts, seguint l’èxit del cicle 
Música per a pe� ta infància. 
Una altra novetat de la pro-
gramació és la proposta ‘L’art 
de les sèries de televisió’, 
en què el cineasta i profes-
sor universitari Óscar Pérez 
obrirà un espai de refl exió 
ar� s� ca, social i polí� ca al 
voltant de sèries tan popu-
lars com ‘Joc de trons’, ‘Hou-

se of Cards’, ‘Black Mirror’ 
o ‘Dexter’. L’oferta de cicles 
temà� cs de l’Ateneu també 
es renova amb Rimes i notes. 
Poesia i música, que remetrà 
el públic als orígens comuns 
de la música i la poesia. La 
proposta s’engegarà aquest 
divendres amb el recital ‘Esta 
ausencia a la que te pareces’, 
a càrrec del rubinenc Javier 
Gil, acompanyat d’Irene San-
salvadó i Pemi Rovirosa.

La música, de fet, té un 
gran protagonisme a la nova 
programació, amb la reedició 
de la proposta divulgativa 
‘Conta’m una òpera, que 
permetrà gaudir de l’obra 
Manon Lescaut als jardins 
de l’equipament, i nous con-
certs dins el cicle dedicat a la 
música clàssica. Tampoc hi 
faltarà el 5è Cicle de Jazz i les 
17es Jornades de Jazz, que se 
celebraran un cop més en el 
marc de la Festa Major.

Cursos i ac� vitats divulga-
� ves
Les activitats impulsades 
per l’Aula d’Extensió Uni-

versitària tornen a tenir un 
pes important a la nova 
programació de l’Ateneu. 
Qui � ngui ganes d’aprendre 
també disposarà d’una àm-
plia oferta de cursos i tallers 
de tot � pus, com els clàssics 
de fotografia, informàtica 
o ioga.

La nova programació 
es completa amb tertúlies 
mensuals sobre història i 
patrimoni a càrrec del Grup 
de Col·laboradors del Museu 
de Rubí, l’oferta de cursos de 
l’Ofi cina d’Atenció i Suport a 
les En� tats (OASE) i les di-
verses inicia� ves que tenen 
la seva seu a l’equipament, 
com el programa Volunta-
riat per la Llengua, el Punt 
d’Orientació i Assessorament 
en l’Àmbit del Voluntariat 
o l’Espai de Suport i Ajuda 
Oncològica, entre d’altres.

Les inscripcions es poden 
fer a través d’Internet al web 
cursos.ajuntamentrubi.cat o 
bé de manera presencial a 
l’Ateneu. Aquestes es podran 
formalitzar fi ns que s’exhau-
reixin les places.
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L’Olímpic aconsegueix guanyar 
a domicili el Marianao Poblet

Dos jugadors a l’hospital després 
d’una batalla campal en el parti t 
entre el Sant Pere Nord i el Can Mir 

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JÚNIOR   1-0 MARIANAO POBLET - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ           1-2 

UD MARIANAO POBLET: Sergio, Hicham, Felix (Iván), 
Espí, Piqué, Sebas, Paco (Borja), Carlos, Dani (Dessi), Eric 
i Gabri. 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, I. Armenteros, Dani 
García, Marc Ruíz, O. Molina, Nil, Arnau (Charly), C. Silva 
(D. Vázquez), Jonay (S. Peroni), Rubén (Serrano) i Mauri 
(Johny). 
Àrbitre: Nuñez Ruíz, Heaven (Bé)
Gols: 0-1 Rubén (41’); 0-2 Jonay (45’); 1-2 Piqué (89’)
Targetes: Piqué, Carlos, Hicam (V); C. Silva, Charly (V).

Veterans-Sant Vicenç   3-1 
Matadepera-Sènior B   5-3 
Eloy, Manel i p.p.  
Can Trias-Juvenil A   1-7
Kristian (3), Mario, Raúl, 
Rivas,i Pau.  
Juvenil B-Sant Cugat FC   1-4  
Marc.  
Cadet A-P. Nuevo 2002   
6-0  Óscar, Izan, Isaac (2) i 
Alejandro (2). N. 
Terrassa-Cadet B   2-4  
Rubén (2), Sergio i Carlos.  
Infantil A-Sant Cugat   5-1  
Ivan, Quan (2), Pozo i Ricard. 
Baco Unión-Infantil B   0-0 
Infantil C-Matadepera   0-2 
Aleví A-Can Trias   3-2  
Saúl (2) i Víctor.  
Aleví B-Sant Cugat   5-2  
Xandry, Pau, Ivan i Kilian (2). 
Baco Unión-Aleví C   2-4  
Iker, Arnau, Carlos i Eric.  
San Lorenzo-Aleví D   1-0 
Aleví E-Can Boada   7-5  
Joan, Víctor (2), Raul, Sergi, 
Axel i Iker.  
Aleví F-Sant Pere Nord   2-5  
David.   
Benjamí A-Sant Quirze   6-0 
N. Terrassa-Benjamí B   0-6  
Molinos, Roger, Maher, Hugo, 
Álex i Aaron.  
Benjamí C-Juan XXIII   5-4  
Erik (3) i Pérez (2).  
Benjamí D-N. Terrassa   6-8  
Guillermo, Lucas, Ousmane, 
Juan (2) i Pedro. 
Polinyà-Prebenjamí A   3-2  
Julen. 

RESULTATS

JOSÉ VERDE

Segona victòria consecuti -
va de l’Olímpic de l’era de 
Juan Carlos Rodríguez com 
a tècnic i davant d’un rival 
directe a la classificació. 
L’Olímpic, que es va imposar 
1-2 al Marianao Poblet, va 
notar els nous fi txatges, una 
major confi ança i ganes de 
victòria.

El Marianao va saltar 
al terreny de joc nerviós 
després de 7 jornades sense 
guanyar, mentre que els de 
Can Fatjó ho feien amb la 
moral alta per la victòria 
davant el Prat B. El desen-
volupament del partit es 
va basar en el control del 
centre del camp per part 
de l’Olímpic, que, a més, 
va pressionar la sorti da de 
pilota del Marianao.

A punt de finalitzar la 
primera part, van arribar 
els gols de l’Olímpic. El 0-1 
va ser obra de Rubén en una 
encertada rematada en el 
minut 41 de joc. El 0-2 el va 
marcar Jonay, que va rebre 
un centre al segon pal i va 
aconseguir una fantàstica 
rematada en el minut 45.

Ja a la segona part, 
Johny va substi tuir Mauri 
a les fi les de l’Olímpic. La 
tònica de joc va ser similar 
a la primera part, tot i que 
el Marianao, a la recerca de 
l’empat, va jugar més amb 
el cor i amb llançaments 
llargs.

Els de Can Fatjó van con-
ti nuar controlant el centre 
del camp i manant al ter-
reny de joc. El Marianao va 
canviar Félix, Paco i Dani per 
Borja, Iván i Dessi, mentre 
que l’Olímpic va fer entrar 

M. CABRERA

Dos jugadors van acabar 
a l’hospital diumenge per 
culpa d’una batalla campal 
durant un parti t de juvenils 
de Segona Catalana entre 
el Sant Pere Nord i el Can 
Mir, a Terrassa. Un futbolista 
del Can Mir va haver de ser 
traslladat a l’Hospital Mútua 
de Terrassa per culpa d’un 
cop de puny a la nuca que el 
va deixar sense coneixement 
i un jugador del Sant Pere 
Nord va haver de ser atès, 
també a l’hospital, per un 
trau a la cella.

La baralla entre jugadors 
es va iniciar quan faltaven 
pocs minuts per acabar el 
parti t després que l’àrbitre 
xiulés una falta a favor del 
Can Mir amb un marcador 
de 3-3. Segons la versió del 
club rubinenc, els jugadors, 
l’entrenador i el públic lo-
cal van envoltar l’àrbitre i 
van començar a agredir els 
jugadors rivals. Segons el 
vicepresident del Sant Pere 
Nord, Carlos Aguilar, un juga-
dor del Can Mir va reaccionar 
a la falta empentant un rival, 
fet que va provocar l’enfron-
tament.

En qualsevol cas, es va 

Serrano per Rubén, Charly 
per Arnau, David Vázquez 
per Carlos Silva i Santi  Pe-
roni, que tornava al camp 
després de la lesió al fi nal de 
la primera volta, per Jonay.

En el minut 76, un de-
sacord entre Hicham, un 
defensa local, i Charly va 
acabar amb vermella direc-
ta pels dos jugadors, fet que 
va deixar els dos equips amb 
10 jugadors. A punt de xiular 
el fi nal del parti t, Piqué va 
rematar un córner i va acon-
seguir retallar distàncies en 
el marcador. Amb aquest 
1-2 va arribar el fi nal.

La victòria de l’Olímpic 
permet al conjunt rubinenc 
avançar un lloc a la classifi -
cació, precisament a costa 
del Marianao.

Diumenge vinent a les 
12 hores al Municipal de 

desencadenar una esbatus-
sada entre els jugadors, amb 
el resultat de diversos ferits 
i dos joves a l’hospital. Amb 
aquest panorama, l’àrbitre, 
Aiman Barrouhou Airir, va 
optar per suspendre el parti t 

Can Fatjó, l’Olímpic rep la 
visita del Molins de Rei, un 
altre equip implicat en la 
zona de descens directe.

i es va refugiar al vesti dor, 
ja que l’ambient era molt 
hosti l.

Segons Aguilar, “el Juvenil 
A mai ha ti ngut cap problema 
d’aquest ti pus en tota la tem-
porada”, i afi rma que “és un 
problema puntual i molt de-
sagradable”. Lamenta el que 
ha passat i avança que el club 
terrassenc prendrà mesures 
perquè no es repeteixi.

Per la seva banda, el Can 
Mir ha presentat una denún-
cia als Mossos d’Esquadra 
contra el jove que va deixar 
inconscient un jugador.

La Federació Catalana de 
Futbol ha resolt clausurar el 
camp del Sant Pere Nord fi ns 
que es resolgui l’expedient 
obert arran dels fets ocorre-
guts durant el parti t. El club 
podria rebre una sanció de 
fi ns a 400 euros de multa. A 
més, l’ens federati u també 
ha decidit suspendre cau-
telarment la llicència a tres 
dels jugadors del Sant Pere 

Nord que presumptament 
van agredir jugadors del 
Can Mir.

Els ajuntaments de Rubí i 
Terrassa van enviar conjunta-
ment un comunicat de con-
demna dels fets ocorreguts. 
El regidor d’Esports de Rubí, 
Juan López, va ser molt ro-
tund: “Condemnen aquests 
actes, això no pot passar en 
el món de l’esport i cal que 
diguem prou”.

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 VILANOVA I LA GELTRÚ 28 65
2 RUBÍ UE 28 55
3 SANT QUIRZE 28 52
4 BEGUES 28 51
5 ATLÈTIC SANT JUST 28 45
6 CAN TRIAS 28 45
7 FONTSANTA FATJÓ 28 44
8 ATLÈTIC VILAFRANCA 28 42
9 PRAT B 28 41

10 ESPLUGUENC 28 40
11 OLÍMPIC CAN FATJÓ 28 37
12 MARIANAO 28 34
13 MOLINS DE REI 28 34
14 JÚNIOR 27 31
15 ATLÈTIC PRAT 27 30
16 SUBURENSE 28 29
17 SANT JOAN DESPÍ 28 20
18 GORNAL 28 12El Juvenil del Can Mir, en un parti t d’aquesta temporada. / Cedida

Insult racistes i 
crits masclistes
Abans que es produïssin 
les agressions, el Can Mir 
denuncia que tant l’àr-
bitre com l’entrenadora 
del Can Mir i els juga-
dors rubinencs van haver 
d’aguantar crits, insults i 
incitació a la violència per 
part de la graderia. Con-
cretament, afi rmen que 
l’àrbitre va ser objecte de 
nombrosos insults racistes 
com ara ‘moro de merda’, 
mentre que a l’entrenado-
ra visitant li van dir que 
anés ‘a fregar plats’. El vi-
cepresident del Sant Pere 
Nord ha dit que ell no va 
senti r aquests crits, però 
no ha negat que hi hagués 
“paraules malsonants”. 
Tot i això, remarca que a 
l’equip hi ha 5 marroquins 
i que “burros hi ha en tots 
els clubs”.

La Federació 
Catalana tanca el 
camp i suspèn tres 
jugadors terrasencs
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Dos podis per la UAR al Gran 
Premi de Marxa de Sant Cugat

La Unió Atlè� ca Rubí (UAR) 
va aconseguir dos podis en 
el Gran Premi de Marxa de 
Sant Cugat que es va dispu-
tar a les pistes de la Guinar-
dera el 7 d’abril.

L’atleta veterà Ignasi 
Melo es va imposar en la 
seva categoria a la prova 
de 5 km amb un temps de 
25’28”. L’altre podi va ser 
el de Lucia Garcia, que va 
quedar tercera en la prova 
d’1 km en categoria Sub-10 
amb un temps de 7’04”. En 
la mateixa categoria, Paula 
Gombau va ser cinquena. 

En categoria masculina, Ivan 
Molina va ser quart amb 
un temps de 6’33” i Ferran 
Megías va acabar vuitè.

En categoria Sub-12 
Gemma Velázquez va ser 
vuitena en la prova de 2 km 
amb 14’45”. Lucía Velázquez 
va ser dotzena en la prova 
de 3 km de Sub-14 amb una 
marca de 23’21”. Per úl� m, 
Lucía Tejero, en Sub-16, va 
correr els 3 km en 17’24” per 
acabar en quarta posició.

D’altra banda, els equips 
de relleus del club van par-
� cipar en la jornada prèvia 

al Campionat de Catalunya 
celebrada el 14 d’abril a San-
ta Coloma, en la distància de 
4x60 m.

L’equip de Xavi Borrella, 
Adam Daafi , Ferran Megías 
i Guillem Megías van quedar 
segons en la seva sèrie amb 
un temps de 42”7. L’equip de 
Rita Amador, Emma Dublino, 
Lucia García i Paula Gombau 
va quedar tercera a la sèrie 
amb un temps de 43”4.

Els dos equips s’han clas-
sifi cat per disputar aquest 
cap de setmana la final a 
Tarragona. / UAR

El Club Ciclista Rubí ha pre-
parat dues noves sortides 
Challenge per aquest cap 
de setmana. Concretament, 
serà la vuitena sor� da dels 
grups de l’en� tat. Les dues 
rutes sor� ran diumenge a les 
8 hores des de Rubí.

En la primera, es comple-
taran 140 km en una sor� da 
que passarà per Molins, Sant 
Cugat, Castelldefels, Sitges 
i Vilanova i que tornarà pel 
Pantà de Foix, Santa Marga-
rida i els Monjos, Vilafranca, 
Sant Sadurní i Martorell fi ns 
a arribar a Rubí.

En la segona ruta, de 85 
km, es passarà per Sant Cu-
gat, Cerdanyola, Montcada, 
Badalona i Alella i la tornada 
passarà també per aquestes 
localitats. / CCR

FUTBOL | BASE

Resultats diversos per als equips de 
la Penya Blaugrana Ramon Llorens
Com cada setmana, els resul-
tats dels equips de la Penya 
Blaugrana Ramon Llorens 
han estat diversos. El Preben-
jamí B no va disputar el seu 
par� t contra l’escola La Farga 
perquè s’havia suspès, en 
canvi el Prebenjamí A va gua-
nyar al camp del Juventud 
25 de Sep� embre per 4-1. El 
Benjamí B va aconseguir una 
treballada victòria per 4-0 
contra la Penya Barcelonista 
Terlenka, però el Benjamí A 
va caure a casa del segon 
classifi cat, la Maurina, per 
un contundent 10-0. L’Aleví, 
tot i fer un molt bon par� t, 
va perdre a casa contra el 
Terrassa per 8-1. L’Infantil 

con� nua amb la seva bona 
ratxa i va aconseguir una 
altra victòria al camp de 
l’escola Europa per 4-1. El 
Cadet, per la seva banda, va 
jugar a casa també contra 
l’Europa i va caure per 5-0. 
El Sènior, una jornada més, 
no va aconseguir marcar cap 
gol tot i gaudir de moltes 
oportunitats i va perdre per 
la mínima contra el Bonaire 
a domicili. Com cada par� t 
que es juga al Camp Nou, ju-
gadors de la Penya van poder 
assis� r al par� t. En aquest 
cas, els va tocar als jugadors 
del Prebenjamí A, que van 
gaudir amb la victòria del 
Barça. / PBRLL

A la dreta, Lucia Garcia, que va quedar tercera. / Cedida

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

L’Horitzó A es proclama 
campió de lliga a Primera

L’Horitzó A ha seguit l’exem-
ple del B, que la setmana 
passada va guanyar la lliga 
a Quarta Divisió, i s’ha pro-
clamat també campió en la 
seva categoria, Primera Di-
visió de bàsquet per a dis-
capacitats intel·lectuals.

Els jugadors vallesans 
van guanyar el � tol sense 
jugar, ja que depenien del 
resultat del partit entre 
l’Encert Sant Martí i els 
Lluïsos de Gràcia C. Al fi nal, 
els mar� nencs es van impo-
sar al conjunt gracienc per 

18-11 i l’Horitzó va sumar 
un nou � tol de lliga a les 
seves vitrines. El � tol dels 
vallesans és merescut, ja 
que han fet una magnífi ca 
compe� ció.

L’equip que s’ha pro-
clamat campió de Primera 
Divisió és el format per José 
Roldán, Gianluca Scatena, 
Jordi Aniento, Joan Lupión, 
Efrain Escalona, Sergio de la 
Torre, Helena Corbella, Toni 
Torres i Sílvia Aixàs. L’entre-
nador és Enric Planas. / CE 
Horitzó

Fotografi a dels campions. / Cedida

Ignasi Melo va guanyar en la 
seva categoria. / Cedida

CICLISME | RUTA

Nova sor� da 
dels grups del 
Club Ciclista

ESCACS | COMPETICIÓ

El jugador de l’Agrupació 
d’Escacs Rubinenca (AER) 
Adrià Campos va guanyar 
el Campionat d’Hivern de 
Sabadell. Campos es va im-
posar en la seva categoria 
amb 8 punts de 9 possibles. 
L’altre jugador de Rubí que 
va pujar al podi va ser Albert 
Mar� nez, com a millor vete-
rà classifi cat.

D’altra banda, el pave-
lló del Regina Carmeli va 
celebrar dissabte la tradi-
cional jornada destinada 
als escacs i al tennis taula, 
en la qual van participar 
infants de diferents escoles 
rubinenques, amb un èxit 
de par� cipació.

Aquest dissabte, els dos 
primers classifi cats del tor-
neig escolar de les categori-
es Aleví i Benjamí de La Ru-
binenca, disputaran a Sant 
Cugat la fi nal comarcal que 
decidirà els representants 
que aniran la fase fi nal del 
Campionat Escolar. / AER

Adrià Campos 
guanya 
el Campionat 
d’Hivern de 
Sabadell

Jugadors del Prebenjamí A, al Camp Nou. / Cedida

Imatge de la jornada d’escacs i 
tennis taula al Regina. / Cedida
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El Club Balmes va aconse-
guir bons resultats en el 
Campionat de Catalunya 
de categoria infan� l que es 
va celebrar el 15 d’abril. Els 
representants del club van 
obtenir dues medalles d’or 
i cinc bronzes.

Els guanyadors rubi-
nencs del campionat van 
ser Hodefa Aaidoun i Aarón 
Muñoz, que van guanyar els 
seus respectius combats 
amb una gran diferència i 

accions espectaculars. 
Les germanes Irina i 

Blanca Sinobas van fer 
una gran compe� ció i van 
arribar a la semifinal de-
mostrant bones qualitats i 
aconseguint la medalla de 
bronze. Izan Fernández, 
Núria Ramon i Aleix Duran 
van tenir rivals molt con-
tundents i també van caure 
a semifi nals. Tot i això, es 
van penjar la medalla de 
bronze. / CB

El Sènior Masculí del CEB 
Sant Jordi va guanyar 82-
78 el Sant Pere en un par� t 
intens amb dues pròrrogues 
contra un equip que va 
posar l’ànima per intentar 
guanyar. Per la seva ban-
da, el Sènior Femení es va 
imposar a l’AESE per 42-37. 
Va ser una victòria contra 
els líders amb un resultat 
molt curt, però que permet 
a l’equip con� nuar lluitant 
pels llocs de dalt. 

Pel que fa al Preinfan� l 
masculí, aquest va guanyar 
l’Europa per 42-65, en un 
enfrontament que va con-
trolar des del principi tot i 
unes grans desconnexions 
tant en atac com en de-
fensa.

Finalment, els Sots-21 A 
va imposar-se al Salt 74-67 
en un par� t en el qual va 
ser clau descansar, arribar 
als � rs i controlar el rebot. 
Quan això no succeïa, el 
Salt, que movia molt bé la 
pilota, aconseguia igualar i 
fi ns i tot posar-se per sobre 
en el marcador. / CEB 

El Club Balmes suma 2 
ors al campionat català

Resultats 
diversos per al 
CEB Sant Jordi

WATERPOLO | PRIMERA DIVISIÓ

El Masculí del CNR desaprofi ta 
l’oportunitat d’ascens directe

Intens cap de setmana de natació

El Sènior Masculí de water-
polo va perdre en la darrera 
jornada l’oportunitat de 
guanyar la lliga i ascendir 
de forma directa a Divisió 
d’Honor. Els rubinencs van 
caure a Madrid contra l’ARC 
Ciudad Lineal per 11-8. Un 
resultat que permet als 
madrilenys empatar a punts 
en el lideratge i tenir el 
goal average a favor a falta 
d’una jornada per acabar la 
compe� ció. El CN Rubí ne-
cessitarà el triomf contra el 
CN Caballa aquest dissabte 
a les 18 hores a Can Rosés 
i la derrota o l’empat del 
conjunt madrileny, que s’en-
fronta al CN Granollers.

Per la seva banda, el 
Sènior Femení va realitzar 
un gran par� t contra el CN 
Moscardó de Madrid, que 
es jugava la permanència. Va 
ser un enfrontament molt 
disputat i dur, que fi nalment 
va guanyar l’equip de Ma-
drid per un ajustat 11-10. 
Les jugadores de David Mar-
� n ja tenen la permanència 
assegurada. / CNR

Diversos nedadors del Club 
Natació Rubí (CNR) van 
par� cipar en compe� cions 
de natació durant el darrer 
cap de setmana. Dissabte 
a Caldes de Montbui es 
van disputar conjuntament 
dues proves: la cinquena 
jornada de la lliga infan� l i el 
trofeu primavera, amb bons 
resultats per als nedadors 
rubinencs.

Mentrestant, a Grano-
llers, el nedador Ferran 
Balcells va competir en 
l’Obert Aquamàsters, una 
prova que també és l’onze-
na etapa del Circuit Català 
de Trofeus Màsters.

El mateix dia, 21 ne-
dadors de les categories 
benjamí i prebenjamí van 
realitzar la prova de nivell 
a les instal·lacions del CN 
Sabadell. Una prova en la 
qual els diferents tècnics 
de la Federació Catalana 
de Natació avaluen els ne-
dadors. Consta de diferents 
blocs d’elements tècnics 
a realitzar amb l’objectiu 
d’arribar a les categories 
superiors amb la tècnica 
adequada. Cada bloc erroni 

La derrota a Madrid pot apartar el Rubí de l’ascens directe. / Cedida

suposa la suma de 8 segons 
més en el rànquing de la 
Final Territorial (Campionat 
de Catalunya).

D’altra banda, els pro-
pers 12 i 13 de maig se ce-
lebrarà al CN Molins de Rei 
la fi nal per delegacions, una 
compe� ció amb un format 
diferent de l’habitual on 
cada delegació, composta 
pels clubs de les comar-
ques a les quals pertanyen, 
competeix amb la resta per 
ser la millor de Catalunya. 

Cadet Masculí A - CN Barcelona B  5-9
Aleví B - CN Montjuic B  7-5
CN Sant Andreu - Aleví A  4-5
Cadet Masculí B - CN Minorisa  10-7
Sènior Masculí B - CW Sant Adrià  7-9
Infantil Masculí- UE Horta  11-16
CN Atlètic-Barceloneta - Juvenil Masculí 13-4
CN Sant Andreu - Infantil Femení  7-5

RE
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NATACIÓ | COMPETICIÓ

Par� cipants en el Campionat de Catalunya infan� l. / Cedida

Divisió d'Honor Fem. J Pts.
1 CN SABADELL 17 51
2 CN SANT ANDREU 17 48
3 CN MATARÓ 16 36
4 CE MEDITERRANI 17 30
5 CN TERRASSA 17 28
6 EW ZARAGOZA 16 15
7 CN RUBÍ 17 14
8 CN MOSCARDÓ 17 13
9 CN SANT FELIU 17 7

10 DOS HERMANAS 17 7

1a Nacional Masculí J Pts.
1 AR CONCEPCIÓN 21 44
2 CN RUBÍ 21 44
3 CN MONTJUÏC 21 35
4 UE HORTA 21 35
5 CW SEVILLA 21 33
6 CN LA LATINA 21 33
7 CN SANT FELIU 21 30
8 CN GRANOLLERS 21 28
9 W. MALAGA 21 26

10 DOS HERMANAS 21 24
11 CN CABALLA 21 22
12 CN TRES CANTOS 21 7

Nedadors del CNR van par� cipar en diverses jornades i compe� ci-
ons. / Cedida

Per a la delegació del Va-
llès, corresponent al CN 
Rubí, han estat convocades 
Sílvia Mar�  i Júlia Guillem 
en la categoria sènior, Noa 
Montero en categoria aleví 
i Aran Pina, Fabio Cagigos i 
Clàudia Gómez, en catego-
ria benjamí.

D’altra banda, els triat-
letes del club Carlos Pardos, 
Ricard Valenzuela i José Luis 
López par� ciparan en el VIII 
Riatló doble olímpic de les 
Terres de l’Ebre. / CNR
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