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«Molta gent petita en llocs petits fent coses petites pot canviar el món.» (Eduardo Galeano, escriptor uruguaià)

Salut vol assolir un acord de
compra de l’HGC aquest 2017
>> Generalitat i QuirónSalud, empresa propietària del centre, emeten
un comunicat per anunciar que volen avançar en les negociacions
Pàg. 3

La ﬁra del Dia de
la terra s’instal·larà
dissabte al centre

Pàg. 5

Descobertes unes fotos
de l’Ajuntament que
daten dels anys 20

Pàg. 14

Tot a punt per la diada de SANT JORDI
La principal novetat és que la ciutadania podrà visitar
el campanar de l’església de Sant Pere

Cedida

ESPORTS

Pàg. 5

Pàg. 6

Pàg. 25

El Cent Patins
revalida per
segon any
consecutiu el
doblet de la
Copa del Rei
i de la Reina Pàg. 9
Pàg. 29

Cali y El Dandee,
Barei, Marlon i Carlos
Marco, al festival
LOS 40 Primavera Pop
Pàg. 27

Una rubinenca,
campiona d’Espanya
en patinatge

Pàg. 29
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Església de Sant Pere
A les 21 h

Rèquiem de W.A. Mozart

Director: Juanjo Grande
Hi col·labora: Obrador Coral de Rubí

DIUMENGE 23
D’ABRIL
Pl. Doctor Guardiet
De 10 a 21 h

Fira de Sant Jordi

amb parades de les llibreries i
entitats de la ciutat

DISSABTE
22 D’ABRIL
Pl. Doctor Guardiet

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h

Ràdio Rubí

farà emissions en directe des del seu
estand
D’11 a 14 i de 18 a 21 h

De 18 a 21 h

Fira de Sant Jordi

amb parades de les llibreries de la
ciutat

Titellàrium, juga en un món
de contes
activitat infantil amb titelles

De 18.30 a 20.30 h

“La llegenda de Sant Jordi”

“La llegenda de Sant Jordi”

castell inﬂable

tallers de manualitats i castell
inﬂable

Illa de vianants i pl. Doctor
Guardiet
De 19 a 20.30 h

Animació itinerant

a càrrec de la banda rubinenca
Associació Musical s. XXI

El Celler, Sala de Tines
A les 18.30 h

Els dobles concerts de Bach

amb l’Escola Municipal de Música
Pere Burés

La Sala Teatre Municipal
18.30 h

Els solistes de cobla

Cobla Simfònica Catalana
Dir. Jordi Molina i Bernat Castillejo
Preu: 10 € | 7,50 € *
* Preu reduït en la compra d’entrades
per a majors de 65 anys, pensionistes i
jubilats i amb al carnet de la Biblioteca
Hi col·labora: Foment de la Sardana
Ho organitza:

Hi col·labora:

A les 12 h

Visita guiada al campanar
de l’església

Grups de 6 persones, cada 15 min
(últim grup a les 13.45 h)
Inscripció prèvia obligatòria a
museu@ajrubi.cat o al 935887574.
Activitat no recomanada per a menors
de 6 anys ni persones amb mobilitat
reduïda.
A les 19 h

El baladrer Sant Jordi

amb el Cul-Actiu d’Artistes
espectacle familiar i participatiu

Pl. Catalunya
A les 11.30 h

Audició de sardanes
amb la Cobla Mediterrània

Ateneu Municipal
A les 18.30 h

Plaents Plaers

amb Toni Xuclà & Judit Neddermann
*Aforament limitat.

FINS AL 14 DE MAIG

Sant Jordi: Quin és
l’Instarrelat i el Twitrelat
de Sant Jordi que més ens
agrada?
Participa-hi amb una fotograﬁa o un
relat, segons la categoria, sobre Rubí i
Sant Jordi. Les persones guanyadores
seran les que rebin més “m’agrada” a
les xarxes socials i seran premiades
amb dues entrades per a La Sala
Teatre Municipal. Modalitats:
1) Sant Jordi Tweet: el relat ha de ser
un tuit amb les etiquetes #StJordiTB i
#rubicity.
2) Instarrelat: el relat en format
fotograﬁa ha d’anar acompanyat d’un
títol que en transmeti la història.
S’haurà de publicar a Instagram amb
les etiquetes #rubicity i #StJordiTB.
Més informació a rubijove.cat

ACTUALITAT
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La Generalitat i QuirónSalud busquen un
acord per la compra de l’HGC aquest any
REDACCIÓ

El Departament de Salut
i la direcció de l’Hospital
Universitari General de
Catalunya (HGC), propietat
de l’empresa QuirónSalud,
han emès un comunicat
en el qual anuncien que
han decidit avançar en la
ronda de converses amb
l’objectiu d’estudiar “amb
la màxima sensibilitat i
assolir un possible acord
durant aquest 2017”, sobre
la proposta plantejada per
la conselleria en relació a
la compra del centre hospitalari ubicat a Sant Cugat
del Vallès.
Des que el conseller
de Salut, Antoni Comín,
va anunciar la intenció del
departament d’adquirir
l’hospital per incorporar-lo
a la xarxa pública de centres hospitalaris, l’octubre
del 2016, i ﬁns ahir dijous,
l’empresa sempre havia
negat que estigués negociant la venda de l’hospital
a la Generalitat i mai havia
mostrat cap voluntat de

L’Hospital General de Catalunya està situat a Sant Cugat del Vallès, molt a prop de Rubí. / Arxiu

vendre’l.
El Departament vol comprar el centre per complir
amb el compromís d’obrir
un nou hospital per a la regió sanitària del Vallès, una
promesa que està pendent
des del 2005. De fet, es
van projectar dos hospitals
‘lleugers’, el Vicente Ferrer
a Rubí i l’Ernest Lluch a
Cerdanyola, que mai es van
començar a construir.
Segons ha reconegut la
mateixa conselleria, Rubí

i Cerdanyola necessiten
dos equipaments públics
hospitalaris per poder atendre les demandes de la
població, però el govern
no disposa de recursos per
afrontar la inversió que
comportaria la construcció
d’aquests centres i la dotació de material. Per aquest
motiu, Comín va plantejar
la compra de l’HGC.
Segons el conseller,
amb l’adquisició de l’Hospital General de Catalunya

es podrien satisfer les necessitats de tota la regió
sanitària. L’oferta de Salut
era d’uns 50 milions d’euros
i contempla mantenir la
plantilla i dedicar la totalitat dels 80.000 m2 de l’HGC
a la sanitat pública. El conseller també ressaltava que
la compra permetria acabar
amb la saturació dels hospitals de referència: el Parc
Taulí de Sabadell, la Mútua
de Terrassa i l’Hospital de
Terrassa.
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El nou Consell de Salut de
Rubí establirà les prioritats
locals en matèria de sanitat
L’Ajuntament ha posat en
marxa el Consell de Salut
de Rubí, un òrgan consultiu
per fomentar la participació
de la ciutadania i les entitats
en el control, el seguiment
i la presa de decisions relacionades amb la salut a la
ciutat.
La primera sessió del nou
consell va tenir lloc a principis d’abril i va ser constituïda
per grups polítics, entitats,
serveis i organismes de
l’àmbit sanitari. El Consell de
Salut té com amissió fomentar la participació creant
espais de debat, intercanvi
i treball compartit, assessorar i donar elements per a
la valoració de les accions i
programes duts a terme per
l’administració municipal,
entre altres.
El Consell de Salut serà
l’encarregat d’establir les
prioritats en salut local. Per
fer-ho, disposa del Pla de
Salut 2011-2014, l’Informe
d’Indicadors de Salut de
Rubí 2015 i una enquesta
realitzada als alumnes de
4t d’ESO.

A banda de les qüestions
formals, la primera sessió va
servir per presentar el catàleg de serveis que ofereix el
consistori en qüestions de
salut pública i que es divideixen en tres eixos: protecció
de la salut, promoció de la
salut i tinença responsable
d’animals de companyia.
En relació amb el primer apartat, s’inclouen els
programes de seguretat
alimentària i de sanitat ambiental, així com les denúncies i suggeriments de la
ciutadania. En l’àmbit de
la promoció de la salut, es
desenvolupen programes
d’hàbits saludables a escoles i instituts, així com un
programa de promoció de
la salut per tota la població. Pel que fa a la tinença
d’animals, apartat que es va
incorporar el 2016 a Salut,
controla la gestió del cens
d’animals domèstics, les llicències de gossos perillosos,
la recollida i el manteniment
d’animals abandonats i la
gestió de les zones d’esbarjo
per a gossos. / DdR
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ENTREVISTA A MIQUEL ORTUÑO, PRESIDENT DE COMERÇ RUBÍ

“Si l’ampliació de l’illa de vianants es fa bé, serà
un gran pas endavant pel comerç i per Rubí”
CRISTINA CARRASCO

- Recentment s’ha presentat Comerç Rubí, que neix
amb la voluntat d’aglutinar tot el comerç local
i que subs�tueix l’an�ga
Federació d’Associacions
de comerciants. Quines
són les diferències entre
els dos models?
- Venim d’una federació
que aglutinava associacions comercials disperses,
que en el seu dia tenien el
seu espai, però el comerç
està canviant i els hàbits
de compra també. Ens hem
d’adaptar als temps actuals
i reinventar-nos. L’experi-

“Cada cop es nota
més la pressió de
centres comercials
i les compres per
internet”
ència de la Federació ens
ha servit per agafar impuls
per la creació d’una única
associació, Comerç Rubí.
- Quins avantatges comporta aquest nou model?
- Facilita el posicionament
del comerç associat i la seva
inﬂuencia en les polí�ques
locals, estalvia esforços en
la ges�ó ﬁscal de l’en�tat,

és més àgil en la presa de
decisions, permet op�mitzar recursos i enfor�r l’ac�vitat econòmica del comerç
amb una visió més global
de Rubí. A més, per ser soci
de la federació, havies de
pertànyer a una associació,
ara això no cal, pot ser soci
qualsevol comerç i empresa de serveis o restauració
independentment de la
zona on es trobi i sense
necessitat de pertànyer a
cap associació.
- Quants comerços s’han
associat?
- De moment som uns 200
socis, però volem créixer.
Com més siguem, més
representació tindrem i
també més recursos per
promocionar el comerç.
Som una associació oberta,
considerem molt important
fer xarxa i volem treballar
conjuntament amb el Mercat Municipal, el Gremi
d’Hostaleria i l’Associació
de Sant Jordi Parc, ja que
tots lluitem per un interès
comú.
- Les diferents realitats
dels barris de la ciutat
pot implicar que les necessitats dels comerciants
siguin diferents. Això pot
diﬁcultar el camí?
- Rubí Comerç és fruit d’un

Miquel Ortuño, president de Rubí Comerç. / Iban Coca

gran treball de reﬂexió conjunt i d’una diagnosi par� cipa� va de comerciants
associats de les diferents
zones comercials. El fet
d’unir-nos enriqueix i enforteix el nostre comerç.
- Quin són els objec�us de
la nova en�tat?
- Defensar els interessos
del sector comercial i dels
serveis de Rubí, promocionar el comerç local i donar
servei als seus membres.
Rubí Comerç és una en�tat
oberta i par�cipa�va, volem crear sinergies comercials urbanes per reac�var
el sector i donar respostes
professionals a les necessitats actuals dels consumidors. Entenem el comerç
urbà com una unitat i amb
voluntat de ges�ó conjunta, amb criteris i objec�us
comuns, hem de ser un

pol d’atracció comercial, el
que es coneix com a centre
comercial a cel obert.
- Quines ac�vitats es man�ndran?
- Mantindrem totes les
que es feien ﬁns ara com
la Bo�ga al carrer o la Nit
Oberta i crearem de noves,
però amb una visió més de
ciutat.
- Quins són els reptes del
comerç local ara?
- Hem d’afrontar canvis i
obrir-nos a la innovació, a
la professionalització, a la
renovació i hem d’actuar
tots units, sota un mateix
criteri. En els úl�ms temps
tot està canviant molt de
pressa i cada vegada es
nota més la pressió de
centres comercials i les
compres per internet.
- Què reivindiquen els
comerciants a l’Ajunta-

ment?
- Volem polí�ques de suport del comerç i que entre
tots fem un model de ciutat
mediterrània, més sostenible, social i amable amb
l’entorn i amb el ciutadà.
L’economia que es crea
dins de la ciutat reverteix
en beneﬁci d’aquesta.
- Què en pensen de l’ampliació de l’illa de vianants?
- En tenim moltes ganes.
Estem convençuts que si
l’ampliació es fa bé serà
un gran pas endavant pel
nostre comerç i per Rubí.
S’haurà d’instal·lar un mobiliari urbà atrac�u, caldrà
tenir cura de la mobilitat
i facilitar l’aparcament,
afavorir uns carrers nets i
amables... Necessitem una
illa que en el seu conjunt
afavoreixi la compra i l’oci.

El comerç ha de ser un aliat
per fer més i millor ciutat.
- Una de les queixes ciutadanes és la diﬁcultat de
trobar aparcament a la
ciutat, fet que perjudica
el comerç.
- És un mal que tenen la
majoria de ciutats. Des de
l’associació estem potenciant que els socis � ngui
� quets de pàrquing a un
preu reduït per obsequiar
la seva clientela. També
lluitem perquè el consistori prengui inicia�ves per
reduir aquest problema. És
imprescindible facilitar el
màxim l’aparcament.
- Quines són les armes del
comerç local contra les
grans super�cies?
- El comerç local té moltes
virtuts, com un tracte personalitzat, ja que coneixem
la nostra clientela, està
molt a prop, ofereix assessorament expert,... A més
crea comunitat, genera
més responsabilitat social,
l’economia reverteix en la
ciutat, oferim més productes de proximitat. Comprar
al comerç local té un munt
d’avantatges.
- Han signat un conveni de
col·laboració amb CecotRubí. Quin és l’objec�u?
- Donar-nos suport mutu,
compartir esforços i potenciar el comerç local.
Entre altres serveis ens
facilitaran oferir cursos
de formació a mida dels
comerciants, perspec�va,
col·laboració i representació ins�tucional.

Mor José Sánchez,
‘l’home dels cigrons’
El rubinenc José Sánchez,
conegut popularment com
‘l’home dels cigrons’, va morir el passat cap de setmana
als 68 anys d’edat. Dimarts a
la tarda familiars i amics van
acomiadar al cemen�ri de
Rubí al popular rubinenc. A
les portes del cemen�ri, va
tenir un responsori a càrrec
d’un mossèn rubinenc.
José va viure durant més
de 40 anys al carrer, recorrent Rubí i Sant Cugat, on
era molt conegut i on havia
arribat a ser molt es�mat.

Profundament creient, va
decidir per voluntat pròpia
viure al carrer i renunciar a
les comoditats de la vida. Al
voltant de la seva ﬁgura es
van crear molts mites i rumors que el van conver�r en
un personatge emblemà�c
de la ciutat.
Des del juny de l’any
passat, estava ingressat
a la residència Amanecer
de Rubí, ja que s’estava
tractant d’un càncer que
ﬁnalment no ha pogut superar. / DdR

José Sánchez era un home molt conegut a la ciutat per l’es�l de vida
que va escollir. / Cedida
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Nova edició del Dia de la terra,
que se centrarà en l’horticultura
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Redacció

Per quart any consecutiu,
l’Ajuntament ha organitzat,
juntament amb un centenar de persones i entitats,
un seguit d’actes per celebrar el Dia de la terra entre
aquest divendres i fins a
finals d’abril.
La commemoració és un
esdeveniment lúdic i divulgatiu que pretén reforçar el
vincle de la ciutadania amb
l’entorn natural i que en
aquesta edició se centra en
l’horticultura. Hi haurà més
d’una trentena d’activitats,
entre xerrades, tallers, cursos, fires, etc.
El punt d’arrencada del
Dia de la terra serà aquest
divendres amb l’activitat
‘Parlant de la terra’, que inclou quatre petites xerrades
sobre els horts municipals
de Cova Solera, la recuperació del tomàquet de Rubí, la
pagesia local i la presentació
d’una mostra artística de
Quim Conca
sobre el medi
ActEstiu2017 CAMPUS DR
natural de la riera de Rubí.
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Durant la jornada de natura a Can Xercavins, hi haurà un anellament
d’ocells. / Arxiu (Localpres)

Durant la fira, es podran adquirir productes agrícoles de proximitat i també ecològics. / Arxiu (Localpres)

La majoria d’activitats
es concentraran dissabte al
matí amb l’organització de
la Fira de la Terra en diferents espais de la ciutat. A
la plaça Catalunya, hi haurà
una mostra de productors
agrícoles locals i un taller de
cuina d’aprofundiment alimentari. Al passeig Francesc
Macià, hi haurà diverses
parades, entre les quals els
visitants podran trobar el
mercat ecològic,1 el29/03/17
projec258x165 +ok.pdf
te de reciclatge d’oli usat

Durant tota la
setmana hi haurà
cursos, tallers i
activitats infantils
Rubiclak, la Font del Ferro,
la Trocalleria –un espai d’intercanvi d’objectes usats–,
i un punt d’informació de
compostatge casolà. Per
últim, a la plaça Doctor
Guardiet està prevista una
mostra d’eines i maquinà16:45
ria agrícola i les activitats

infantils ‘TocaTerra’ i ‘Viu la
natura!’. A més, els infants
podran pujar al carro de
Sant Antoni o ballar al ritme de l’Esbart, mentre els
adults poden participar en
els tallers ‘El meu petit hortet’ o ‘Mandales naturals’.
A banda, hi haurà una
exposició i una activitat de
Caçadors de trastets sobre
el triatge de residus. Una de
les novetats de la fira d’enguany és el nou ‘Eco espai
gastronòmic’, que estarà

a la plaça Doctor Guardiet
de 10 a 16 hores. Es tracta
d’un petit espai en el qual
els comerços i restaurants
de la ciutat oferiran plats
de productes ecològics i
locals. També hi haurà vins
ecològics i begudes.
Jornada de natura
Al marge d’aquestes activitats, entre el 24 i el 30
d’abril hi ha previstos cursos, tallers i jornades. Entre
aquestes activitats destaca
la Jornada de natura a Can
Xercavins, que es repeteix
enguany després de l’èxit
de l’any passat. Serà el 29
d’abril a partir de les 8.30
hores, amb un anellament
d’ocells, una activitat ar-

tística relacionada amb la
natura amb Sandra Bea,
Pep Borràs i Miquel Mas, i
una visita a la masia de Can
Xercavins. Com és habitual
durant el Dia de la terra hi
haurà altres visites a masies
locals, concretament a Can
Ramoneda (24 d’abril), Ca
n’Alzamora (29 d’abril) i
Can Serrafossà i Can Pi de
la Serra (30 d’abril).
Per últim, cal destacar
els cursos d’hort urbà que
es faran en diverses sessions
als horts de Cova Solera, el
curs de cuina ‘De l’hort a la
taula’, que serà el 27 d’abril
a l’hort de Can Feliu o el
taller sobre plantes aromàtiques, als horts de Cova
Solera el 25 d’abril.

6

Divendres, 21 d’abril de 2017

PUBLICITAT

ACTUALITAT

Divendres, 21 d’abril de 2017

Es plantaran noves espècies
per substituir els arbres morts
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí iniciarà aviat un seguit de tasques
de substitució d’arbrat viari
mort per noves espècies
en diferents carrers de la
ciutat.
El consistori aﬁrma que
aquesta renovació suposa
una millora estètica i de
la salubritat del municipi,
així com una millora de la
qualitat de vida de la ciutadania.
L’empresa Parcs i Jardins
de Catalunya serà l’encarregada de dur a terme el
projecte, amb un pressupost
de 134.986,68 euros. Entre
els treballs, està previst talar
arbres morts i soques existents, arranjar algunes voreres, construir boques de reg
o degoteig i subministrar i
plantar noves espècies.
S’actuarà als carrers
Mendoza, Nostra Senyora
de Lourdes, Galileu, Eduard
Fontseré, Kepler, Iriarte,
avinguda Comas i Solà i

7

Concentració
i cercavila a favor
dels refugiats
La plataforma Rubí per la
Pau i Rubí Acull han organitzat una nova concentració pel 27 d’abril. La cita, a
favor de la pau i l’acollida
dels refugiats, és a les 19
hores a la plaça Pere Aguilera. A més, tindrà lloc una
cercavila ﬁns a la plaça de
l’Estació acompanyada per
una batucada i s’exposarà
la mostra d’imatges ‘Fotografies dels camps de
refugiats’. / DdR

El nou arbrat estarà plantat en dos mesos. / Iban Coca

Parcs i Jardins
de Catalunya és
l’empresa que
executa les obres,
amb un pressupost
de 134.986 euros

un tram de l’avinguda l’Estatut.
L’execució dels treballs
no comportarà restriccions
de trànsit, però mentre es
duguin a terme serà necessari eliminar alguns aparcaments. Està previst que les

obres estiguin enllestides
en aproximadament dos
mesos.
Entre les noves espècies
arbustives es plantaran el
saboner de Xina, la mèlia,
l’auró roig, la rosa de Síria i
l’arbre de Júpiter.

Una oportunitat única contra l’atur juvenil
Crear el nou Estat català generarà uns 50.000 llocs de treball i podrà ﬁxar un salari
mínim que posi ﬁ a sous de misèria

E

l pitjor problema de l’economia
en els darrers 10 anys ha estat,
sense cap mena de dubte, l’alt
nivell d’atur. Taxes del 26% (2013)
són un fracàs per un doble motiu: 1) perquè en cap país del món avançat s’hauria
permès, i 2) perquè cap país hagués actuat
amb la passivitat i la resignació amb que
ha actuat l’Estat espanyol. I si pel conjunt
de la població activa la taxa d’atur ha estat altíssima, pels joves de menys de 25
anys encara ha estat molt pitjor: al 2013
va assolir a Espanya el dramàtic registre
del 55,5%.
A Catalunya les dades també han estat
dolentes, però no tant i han evolucionat
millor. Agafant les dades més recents de
l’EPA (2016), la taxa d’atur dels menors de
25 anys es va situar en el 34,3%, (46,7%
a la resta de l’Estat) gràcies a la recuperació econòmica en curs. Però vaja, estem
parlant d’uns nivells que a Àustria, a
Dinamarca o a Alemanya, per exemple,

haurien provocat un estat d’emergència
nacional i un pla de xoc. A Espanya no,
al 2016 encara es conviu amb un atur
global del 19,6%, a Catalunya del 15,7%
i a la resta d’Espanya (sense Catalunya)
del 20,4%.

novació, entre altres característiques que
la fan viable. El sector públic també ho
seria de viable, com és prou conegut. Ara
bé, per a reduir l’atur general i el juvenil
no n’hi ha prou amb un estat sanejat i una
base productiva i exportadora.

Una Catalunya independent permetria
millorar aquests mal registres crònics, que
en el cas dels joves el qualiﬁcatiu més suau
seria d’escandalosos? Doncs dependria de
la política empresarial que seguís l’Estat
català i també de la seva política laboral.

Amb Estat propi, com a mínim tres coses
ens anirien a favor: 1) crear les estructures
d’Estat que farien falta comporta generar
segons algunes estimacions 50.000 nous
llocs de treball; 2) l’Estat català disposaria
de competències plenes en matèria laboral, cosa que ara no té i va a remolc de
l’espanyol, que no és precisament un model a seguir; 3) l’Estat català podria ﬁxar
un salari mínim en línia amb el que tenen
els països de nivell de desenvolupament
semblant, i començar a deixar de competir
a base de sous de misèria, especialment
entre els més joves.

De moment tenim una cosa a favor: les
taxes d’atur en el punt de partida de la
independència són més baixes (4,7 punts
percentuals pel conjunt d’actius i 12,4
punts percentuals pels menors de 25
anys). D’altra banda, es evident que l’economia catalana té una musculatura molt
important, amb més 250.000 empreses,
amb una orientació clara cap a mercats
internacionals, amb un bon sistema d’in-

La independència no és la garantia d’èxit
de situar l’atur juvenil en un nivell digne,

Modest Guinjoan. Economista

però sí que és, no en tinguin cap dubte,
una oportunitat inigualable per a aconseguir-ho.
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El PDeCAT considera que l’equip L’Alternativa proposa que
de govern és “ranci” amb
s’incrementin les inversions
la cultura popular i tradicional a la zona d’urbanitzacions
m.c.

“No pot ser que l’Ajuntament
pagui el que no està escrit
per fer un macroconcert o
perquè un cantant faci un
pregó i després sigui ranci
amb la gent que intenta tirar
endavant la Festa Major de
Sant Roc”. Víctor Puig, portaveu del Partit Demòcrata
Europeu Català (PDeCAT),
considera que l’equip de
govern menysté la cultura
popular i tradicional i demana més suport econòmic del
consistori per la programació
de la festa de Sant Roc, que
se celebra a principis de
setembre.
Per aquest motiu, a través del grup municipal de
Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC), la formació liberal presentarà
una moció demanant que
l’Ajuntament es comprometi
a donar suport a les entitats
que l’organitzen perquè la
festa popular es consolidi i
sigui un èxit.

Per Puig, el model actual és de “pa i circ” i, tot i
que considera que aquests
macroconcerts són positius
per la ciutat, “no es pot oblidar la gent que fa cultura al
carrer i que vol mantenir les
tradicions”.
La dotació econòmica
actual de la Festa Major de
Sant Roc és de 15.000 euros,
només un 3% del total del
pressupost de l’Ajuntament
destinat a les festes populars.

A banda d’aquesta qüestió, el PDeCAT proposa que
els grans concerts, com el
festival de Los 40 Principales o els de Festa Major, es
realitzin al parc de Ca n’Oriol,
concretament a la zona de
La Bombonera, realitzant
“una petita adequació” que
permeti que quan no hi hagi
actuacions sigui una zona
verda. D’aquesta forma, segons Puig, els concerts “lluirien més i no es complicaria
la mobilitat del centre”.

Sant Roc se centra en la cultura popular i tradicional. / Arxiu

m. cabrera

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) proposa que
s’incrementin les inversions a les urbanitzacions
durant els pròxims anys
fins a representar el 15%
del total de la inversió del
pressupost municipal.
La formació assembleària presentarà una moció
en el Ple d’abril, abans
de la presentació del nou
Pla d’inversions que està
previst que s’aprovi abans
de l’estiu. “En els darrers
anys, les inversions a les
urbanitzacions han estat
molt escasses, en el darrer
Pla d’Inversions només
suposava el 6,5% del total
i hem de tenir en compte
que el 26% de la població
viu en aquestes zones”,
explica la regidora Mireia
Gascón. D’altra banda, la
proposta de l’AUP és que
les inversions es consensuïn prèviament amb els
veïns.

Mireia Gascón i Jordi Muntan, regidors de l’AUP. / M.C.

L’AUP demana la retirada de la proposta
del ROM per negociar un nou text
La formació assembleària ha demanat a l’equip de govern
que retiri la proposta del Reglament Orgànic Municipal
(ROM) per tal de negociar un text nou. Segons el portaveu de l’AUP, Jordi Muntan, el text proposat pel govern
és molt restrictiu i “limita la participació i la llibertat
d’expressió”. El portaveu considera que “el ROM s’hauria
d’aprovar per un consens ampli per tal que perduri més
enllà d’aquest mandat”.

C’s vol acabar amb les cues per VR demana la pacificació del
renovar el DNI augmentant la trànsit a l’avinguda de l’Estatut
plantilla de la Policia Nacional
Redacció

Redacció

El grup municipal de Ciutadans (C’s) presentarà una
moció en el Ple d’abril per
instar al Ministeri de l’Interior a què ampliï la plantilla de
la Policia Nacional de l’oficina de Rubí. El motiu per
demanar aquest increment
de personal respon a les
llargues cues per renovar el
document nacional d’identitat. Ara mateix, si una persona vol renovar-se el DNI a
la comissaria de Rubí, no ho
pot fer amb cita prèvia fins al
juny i el mateix succeeix en
les oficines més properes,
les de Terrassa i Sant Cugat,
així com en la majoria de
seus de la província.
El portaveu del grup
municipal, José Abadías,
considera que l’augment
de personal suposaria “una
gran millora a l’hora de planificar i realitzar tràmits”.
Ara mateix, apunta Abadías,
la situació suposa que “els

rubinencs hagin d’ajornar
importants tràmits o viatges a l’estranger perquè no
han pogut renovar el DNI
a temps” i considera que
“és inconcebible que una
cosa tan quotidiana com
la renovació del document
nacional d’identitat sigui un
calvari a Rubí”.
La moció també sol·
licitarà que s’estudiï una
nova ubicació de l’oficina de
la Policia Nacional a la ciutat,
per tal d’eliminar barreres
arquitectòniques i de mobilitat i ampliar el servei.
Implantar un SAAC
D’altra banda, C’s també
presentarà una moció per
tal d’implantar un Sistema
Augmentatiu i Alternatiu de
Comunicació (SAAC) amb
la intenció de “millorar la
qualitat de vida de les persones amb autisme”, segons
explica José Abadías. El SAAT
és una forma d’expressió
diferent de la del llenguatge

parlat i té com a objectiu
augmentar o compensar les
dificultats de la comunicació
i del llenguatge en persones
amb diversitat funcional.
Es tracta d’un sistema
que comunica mitjançant
símbols o gestos a través
de tauletes electròniques
o ordinadors per fer més
accessible la informació a
aquest col·lectiu.
A més, C’s demana en la
moció que a partir del 2018
es faci una campanya de
sensibilització i conscienciació en relació al Dia mundial
de l’autisme, que se celebra
el 2 d’abril.
Enguany, i per segon
any consecutiu, el consistori
va celebrar aquesta commemoració il·luminant de
blau l’Ajuntament. A més,
organitza una xerrada sobre
autisme el 26 d’abril a les 18
hores a l’Ateneu, que anirà a
càrrec de l’equip del Centre
de Salut Mental Infantil i
Juvenil (CSMIJ).

El grup municipal de Veïns
per Rubí (VR) presentarà al
proper Ple, que tindrà lloc
el 27 d’abril, una moció
per pacificar el trànsit a
l’avinguda de l’Estatut. VR
proposa que Rubí iniciï un
procés de negociació amb
el Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, titular

d’aquesta via, per prendre
les mesures necessàries
que permetin reduir el trànsit per la via.
Entre aquestes, Veïns
per Rubí aposta per prohibir la circulació de vehicles
pensants de pas per l’avinguda i que aquests hagin
de passar obligatòriament
per l’autopista C-16, així
com la gratuïtat del peatge
de Les Fonts per aquells

L’avinguda de l’Estatut és una de les vies amb més trànsit. / C. Buxó

vehicles que circulen habitualment.
També proposen rebaixar els límits de velocitat
i augmentar les mesures
de seguretat. La formació
independent també vol que
Rubí reclami la cessió de
competències i la titularitat
de la via per l’Ajuntament
de la ciutat.
L’avinguda de l’Estatut
és el nom que rep el tram
urbà de la carretera comarcal BP-1503 al seu pas per
Rubí i que es va construir
als anys 70 com a circumval·
lació del nucli urbà.
Segons la formació, el
fort creixement demogràfic
de la zona en els últims 40
anys, ha fet que l’avinguda
esdevingui un punt negre
a causa d’accidents constants, alguns dels quals
mortals. També afirmen
que l’elevada intensitat de
trànsit provoca contaminació acústica i ambiental, ja
que molts vehicles de pas
entre Sant Cugat i Terrassa
utilitzen l’avinguda per evitar l’autopista C-16.

Publicitat
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Rafael Güeto i Marta García assumeixen
noves competències dins el car�pàs
Segons el govern, amb els canvis, es vol fer un seguiment
més exhaus�u dels projectes estratègics i del pla d’inversions
REDACCIÓ

Els regidors Rafael Güeto i Marta García, als extrems de la imatge,
assumiran noves delegacions. / Arxiu

L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, ha dictat un decret pel
qual es modiﬁca l’organització interna del govern i algunes de les competències
delegades. Com a resultat
d’aquests canvis, els regidors Rafael Güeto i Marta

García passen a assumir
noves atribucions especíﬁques. Quant a l’organització
de les àrees municipals,
l’única modificació afecta
a l’Àrea de Serveis Territorials, que cedeix a l’Àmbit
d’Alcaldia la competència
de Deﬁnició i ges�ó de projectes urbanís�cs singulars,

ﬁns ara depenent del Servei
de Planiﬁcació Urbana.
El decret estableix que
s’incorporen com a nous
assumptes competència de
l’Àmbit d’Alcaldia el projecte
‘Rubí: Ciutat dels Infants’
(Projectes de l’Alcaldia) i
Projectes estratègics i projectes urbanís�cs singulars;
Seguiment del Pla d’inversions i l’Observatori de la
ciutadania (Organització i
presidència).
Pel que fa al règim de
delegacions, Güeto incorpora a les seves anteriors
responsabilitats els serveis
d’Atenció Ciutadana, Observació de la Ciutat i Avaluació

de Polítiques Públiques
Municipals, i Organització i
Presidència.
Per la seva banda, Marta
García rep la delegació de
Projectes d’Alcaldia. La resta de delegacions de l’Àmbit
d’Alcaldia es mantenen com
estaven ﬁns ara.
Amb aquests canvis,
segons el govern, es busca
potenciar alguns projectes
concrets, com ara la inicia�va ‘Rubí: Ciutat dels infants’,
i fer un seguiment més exhaus�u d’aquelles qües�ons
estratègiques incloses al Pla
de mandat 2015-2019, així
com dels diferents plans
d’inversions.
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l 63% dels catalans han llegit
almenys un llibre en el darrer
any, segons les darreres dades
estadístiques de la Generalitat
del 2015. Això indica que gairebé un 40%
de la població no llegeix mai un llibre o
gairebé mai. Ara que ve Sant Jordi, cal tenir
presents aquestes dades, que determinen
que les dones continuen llegint més que
els homes i que els qui tenen més arrelat
l’hàbit lector són els ciutadans joves i amb
titulacions superiors.
Alguns estudis apunten que el ‘boom’
de les noves tecnologies i el fenomen de
les sèries estan provocant que la gent cada
vegada dediqui menys temps a llegir. No
obstant això, diumenge la ciutadania tornarà
a sortir en massa al carrer per celebrar la
diada de Sant Jordi i comprarà, com sol fer,

El principio del interés del menor
Los juzgados y tribunales cada vez con mayor asiduidad otorgan la guarda y custodia
compartida (‘reparto de los menores’) aunque ésta no haya sido solicitada por ningún
progenitor.
En base a dicha guarda y custodia, otorgan unos regímenes de visitas mediante los
cuales los menores un día se tienen que ir
con el padre, otro día con la madre, o bien
una semana con uno, otra semana con otro,
o bien un mes con uno y otro mes con otro,
etc. Y todo ello lo argumentan los tribunales
sobre la base del “principio del interés del
menor”.
Veamos, resulta que son los menores los
que cada día, semana, mes, etc. se tienen
que mudar del domicilio materno al domicilio paterno y viceversa. Resulta que son
los menores los que se tienen que trasladar
constantemente de domicilio, los que no
tienen estabilidad domiciliaria; situación que

El Tuit de la setmana

EDITORIAL

Comprem llibres!

més d’un miler de títols.
De llibres hi ha de tota mena i per a
tots els gustos: clàssics, literatura contemporània, novel·les policíaques, eròtiques,
històriques, còmics, llibres d’il·lustracions,
de relats, biografies, d’humor, assajos, contes, relats... La llista de gèneres és immensa
i tothom té opcions per trobar un títol del
seu gust.
Sovint es diu que gràcies a aquesta
jornada sobreviuen les petites llibreries,
les que són de barri, de poble, que venen
durant tot l’any però que sense Sant Jordi

Cartes de la ciutadania

necesariamente redunda en detrimento del
necesario equilibrio emocional y psicológico
de los menores, los cuales precisan de unas
situaciones rutinarias que favorezcan su estabilidad favoreciendo las necesidades propias
de su edad en que es importante establecer
unas rutinas de higiene, alimentación, sueño,
tareas escolares y extraescolares.
Resulta que son los menores, los que
en su deambular trashumante, no tienen
referentes fijos que identifiquen como suyos con facilidad: su domicilio familiar, su
habitación, su ropa, sus juguetes, libros, etc.
Y todo ello creo, sinceramente, que supone
una vulneración del principio del interés
del menor.
Ante tal situación y reparto de tiempo
de visitas concedido por los tribunales, me
surgen varias preguntas: ¿con tales regímenes
de visitas, se vulnera o no se vulnera el interés
del menor?, ante tal reparto de tiempo de los
menores, qué prevalece: ¿el derecho e interés

19 de març

David García @BWOTW

Uno que ha encontrado
su nido
#rubicity #capturarubi

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

haurien de tancar. De fet, cal remarcar que la
majoria de llibres (33%) es venen en aquests
establiments. Part del gremi de petits llibreters ha aprofitat Sant Jordi per denunciar
algunes pràctiques irregulars per part de
les editorials. A través d’un comunicat, més
d’una quinzena de llibreries han alertat de
la discriminació que pateixen quan arriben
aquestes dates. Aquests llibreters assenyalen
que tenen escassetat de títols dels llibres
més venuts en favor de les grans superfícies
comercials o cadenes de llibreries i que, a
més, els ‘col·loquen’ altres llibres no dema-

i també a Facebook

de los menores o el derecho/deber de los
padres ?. ¿Por qué han de ser los menores los
que tienen que sufrir las distorsiones que les
supone un día dormir en un sitio, otro en otro,
el que un día vaya a recogerlos al colegio una
persona, otros días otra (que la mayoría de veces
no son ni el padre ni la madre) ¿por qué tienen
que sufrir los menores el riesgo, desestabilización y trastorno que ello les supone en su vida
cotidiana, pérdidas de tiempo y de sus hábitos
y obligaciones familiares, escolares, etc.?. ¿Por
qué se prioriza el derecho/deber de los padres
frente al derecho e interés de los hijos?.
Para concluir, y no extenderme en demasía, hay que recordar al respecto que han
sido los padres los que se han separado, justo
sería pues, que fueran ellos los que sufrieran
las distorsiones, cambios de domicilio, etc. y
no tuvieran que ser los menores los que los
tuvieran que sufrir. Eso sí sería respetar el
interés del menor.
Josep Margarit García

nats en les seves comandes, obres que tenen
molt poca sortida.
La lluita entre el petit comerç i les
grans superfícies no és exclusiu dels llibres,
sinó que es reprodueix en molts altres
sectors comercials. Però és cert que el de la
literatura és un mercat ferotge, en què els
autors, editors i venedors s’han de repartir
uns beneficis minsos.
El 23 d’abril és una bona ocasió per
comprar o regalar un llibre i fer-ho fent
costat als llibreters, als establiments que
assessoren els seus clients, els escolten i
els recomanen títols. A Rubí, els llibreters
locals estaran tot el diumenge i dissabte a la
tarda al carrer, a la plaça Doctor Guardiet.
Sigui quin sigui el llibre que teniu al cap
comprar segur que el trobeu, i sinó, us en
recomanaran un de millor.

Cavallers Medievals i Sant Jordi
Sant Jordi és el patró de la cavalleria universa, model del cavaller d’honor, protector i defensor de la justícia. És el cavaller
celestial que resideix dins del cor de tot
ésser humà, que representa el sentit de la
bona voluntat, el servei, la veritat i la benevolència. Volem despertar el Sant Jordi
interior, que salvi la blanca ànima humana
de caure en els paranys del monstre dels
vicis mundanals.
El Grup de Cavallers Medievals de
Rubí volem participar en la diada de Sant
Jordi. Per això, exposarem dissabte a partir
de les 11 hores al saló de l’homenatge, al
carrer Santa Llúcia, 25, les nostres insígnies i armes. A la plaça Salvador Allende
farem un senzill entrenament de cavallers
medievals que s’enfrontaran amb el drac. La
mostra també es podrà visitar dissabte de 18
a 21 hores i diumenge de 12 a 14 hores.
Pere Bel

OPINIÓ

Abordar la dislèxia per
combatre el fracàs escolar

AUP-ERC

Segons dades del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat, entre el 25% i el 30% dels
alumnes de Catalunya pateixen
fracàs escolar. Aquests percentatges estan significativament
allunyats de la mitjana europea,
que se situa entre el 5% i el 10%
de l’alumnat (menys del 7% a
països nòrdics com Finlàndia).
A més, si comparem aquestes
xifres amb els reiterats informes PISA, Catalunya esdevé
un dels països europeus amb
major problemàtica escolar.
Diverses investigacions
conclouen que les dificultats
lectores donen lloc al 80% dels
trastorns d’aprenentatge i són
la causa del 60% dels casos de
fracàs escolar, no pel trastorn
en si mateix sinó pel fet que
no es diagnostiquen ni es tracten amb la rapidesa i eficàcia
necessàries. Cal tenir present
que entre un 5% i un 15%
de la població en edat escolar
pateix dislèxia (podríem parlar
d’un alumne dislèxic per cada
classe de vint-i-cinc membres),
un tipus de trastorn específic
d’aprenentatge.
La detecció a temps
d’aquest tipus de dificultats és
garantia de poder fer una intervenció en el moment adequat
i dotar d’eines als infants amb
aquestes necessitats, al mateix
temps que es duu a terme una
reeducació de l’aprenentatge de
la lectoescriptura. Sense aquest
diagnòstic, la pressió pels mals
resultats acadèmics reposa en
l’infant. Un infant amb perfectes capacitats cognitives per
a l’aprenentatge però que topa

DANI PERNAS
Veí de Rubí

Sempre he intentat, sovint
aconseguint-ho, ser una persona
autònoma tot i els impediments
propis de la baixa visió i altres
associats pels impediments i
trampes arquitectòniques de
les ciutats. N’hi ha que més i
n’hi ha que menys, però sempre
hi ha aquella cosa o altra que
posen a prova als que ens hi
veiem poc, molt poc, o als que
malauradament no hi veuen.
Potser a aquests últims
tothom els té ben localitzats i
qui més i qui menys els ajuda,
els guia i té normalitzada una
situació d’invidència evident.
El problema és quan un
va pel món amb una aparent
normalitat, sense bastó, i emprant certes tàctiques i recursos
que, juntament amb la visió,
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una vegada i una altra amb un
mur invisible que el porta cap
al fracàs escolar. Això genera
desmotivació i frustració, i en
molts casos estigmatització
de l’alumne que ho pateix,
generant disrupcions a l’aula.
Aquesta és una situació que
tindrà continuïtat en la vida
adulta; els infants esdevenen
adults sense formació bàsica,
ja no només formal (titulació)
sinó també amb manca de
competències (problemes d’ortografia, de lectoescriptura...).
A aquesta manca de formació
li hem d’afegir una relativa vulnerabilitat emocional determinada per la baixa autoestima i la
frustració acumulada en l’etapa
escolar. Per tant, acompanyar
les persones amb trastorns
d’aprenentatge té incidència
més enllà del camp acadèmic.
Actualment, ens trobem
que detectar i tractar un trastorn d’aprenentatge esdevé
un fet que no està a l’abast
de tothom. La situació socioeconòmica de la família determina en massa ocasions la
vulnerabilitat de l’infant; els
tractaments són llargs i amb
un cost econòmic elevat. Per
tant, el factor econòmic esdevé
una barrera d’accés, segregant
l’alumnat per condició social
i exposant-lo al fracàs escolar.
Cal, doncs, prendre consciència
de la problemàtica i dotar-nos
d’eines per abordar-la. Lamentablement, ens trobem amb
un sistema sanitari i educatiu
públic mancat d’eines i recursos
per poder fer-ho de manera
satisfactòria. En el cas de Rubí,
tenim un Centre de Salut
Mental Infantil i Juvenil saturat

i que fa que els professionals no
puguin cobrir adequadament
les necessitats de la població (de
Rubí i Castellbisbal). A més, els
trastorns d’aprenentatge no es
troben dins la seva cartera de
serveis. Paral·lelament, l’Equip
d’Assessorament i orientació
Psicopedagògica (EAP) de
Rubí –i Castellbisbal–, que fa
un servei de suport i assessorament psicopedagògic i
social als centres educatius i a
la comunitat educativa, també
està saturat. Finalment, les
reeducacions es duen a terme a
centres de psicologia, logopèdia
i psicopedagogia privats o bé a
institucions sanitàries com la
UTAE (Unitat de Trastorns
de l’Aprenentatge Escolar)
de Sant Joan de Déu (de caire
privat).
Per facilitar l’accés universal a la reeducació de l’alumnat
amb dislèxia, l’estat té un sistema de beques precari i que
pauta una sèrie de condicions
cada cop més excloents per a
les persones que pateixen trastorns d’aprenentatge. L’última
condició d’accés a les beques
és el certificat de discapacitat. Aquest requisit, a banda
d’estigmatitzar l’infant que
presenta un trastorn específic
de l’aprenentatge, considerantlo com a disminuït, dificulta el
procés d’obtenció de beques.
Estigmatització gratuïta i contradictòria, ja que per a poder
fer un diagnòstic de trastorn
d’aprenentatge cal que les capacitats cognitives de l’infant
o jove se situïn dins els barems
de la normalitat.
Cal que la ciutadania, i
sobretot les institucions, tant

Mira’m als ulls

baixa però visió al capdavall,
aconsegueix una certa normalitat, autonomia i passar
desapercebut vers la resta de la
societat. Llavors, quan s’evidencien les teves mancances, quan
es reflexa cruament una realitat
inqüestionable i inamagables,
és quan et miren com un bitxo
raro. Quan mires el telèfon amb
el nas enganxat, et miren raro,
quan ensopegues amb un obstacle inesperat, et miren raro,
quan al súper, una persona que
no és invident, demana què hi
posa allà, et miren raro.
És en aquests moments
quan m’agradaria seure amb
aquesta gent i explicar-los-hi
què em passa, com hi veig,
quina diferència hi ha entre

la seva visió del món i el meu
món borrós, com m’ho faig
per mantenir aquesta aparent
normalitat i autonomia a la
vida quotidiana i com adaptar
aquesta a les teves mancances, a la teva discapacitat, a la
teva baixa visió, en definitiva.
M’agradaria explicar com m’ho
faig per posar aigua al got, per
baixar escales, per agafar el
tren o el metro, fins i tot, per
saber quin bus he d’agafar. En
definitiva, com adaptar els actes
quotidians a la situació real de
la vista.
A aquesta gent que em volgués escoltar, també els explicaria com superar els entrebancs,
les dificultats, els daltabaixos
al capdavall, que et presenta la

polítiques com educatives,
prenguin consciència de la situació. Cal abordar els problemes
d’aprenentatge per garantir que
en el camí no perdem actius i
que tots els infants es puguin
desenvolupar plenament. És
per això que aquest mes d’abril
proposarem al ple que l’Ajuntament: 1) faci un informe de
les necessitats educatives dels
infants escolaritzats de la nostra
ciutat, 2) estudiï, juntament
amb la comunitat educativa, la
implementació d’eines econòmiques i efectives per treballar
la lectoescriptura a les aules i
fer reeducacions de trastorns de
la lectura als cursos d’infantil i
primària, 3) faci una valoració
econòmica de la implementació d’un servei de logopèdia
gratuït o a preu reduït, o bé a
través d’un sistema de beques,
especialment per a famílies
amb pocs recursos econòmics,
als centres d’educació infantil i
primària durant unes hores, 4)
sensibilitzi i informi la població
a través de xerrades i sessions
informatives sobre els trastorns
específics de l’aprenentatge.
També demanarem que el
Departament d’Ensenyament
incrementi els recursos humans
als Equips d’Assessorament
i orientació Psicopedagògica
(EAP) i que el Departament de
Salut de la Generalitat creï un
segon Centre de Salut Mental
Infantil i Juvenil (CSMIJ) a
la ciutat. Finalment, instarem
al govern central a simplificar
la tramitació de les beques
destinades a reeducació de la
lectura, i que no s’estigmatitzi
els infants amb trastorns específics d’aprenentatge.
vida. Com ho he fet, com penso
i el que m’ha ajudat a superar les
dificultats, el fet que de sobte,
amb una vida encaminada a
treballar del que havia estudiat,
has de fer un canvi sobtat i ferte’n càrrec que mai res tornarà
a ser igual, que mai tornaràs a
treballar d’allò, fins i tot, si mai
tornaràs a treballar.
Ara, es presenta una nova
oportunitat per comunicar-ho,
per explicar a tothom tot això.
Si vols saber i veure com
m’hi veig, si vols saber com ho
he fet per superar les adversitats
i moments de desànim, si vols
saber com algú amb baixa visió
adapta la seva vida quotidiana
a la seva discapacitat, el Museu
Vallhonrat i jo mateix us convidem a assistir a la conferència
‘Mira’m als ulls’ que faré al Museu Vallhonrat el 27 d’abril a les
19 hores. Us hi esperem!

Montserrat
Brustenga Suana
Morí cristianament a Rubí, a l’edat de 89 anys,
el 15 d’abril de 2017.
A.C.S
El seu fill, nets i família tota ho fan saber a llurs amics
i coneguts i els preguen de voler tenir-la present
en les seves oracions.
La missa funeral pel descans de la seva ànima tindrà
lloc el dimecres 26 d’abril, a les 20.00 hores, a la
parròquia de Sant Pere de Rubí.
Montserrat
Cada dia miraves Can Mir
des de la finestra de la teva estança,
donant sempre el bon dia al matí
i, al cap vespre, la bona vesprada.
Muntés d’anys carregats d’ahir,
de mil somnis que, a la teva casa,
et portaven pretèrits fugits,
mil records de ta vida passada.
No et preocupis Montserrat, avui,
sota el roure de branca assentada,
et quedaràs, com ahir, a Can Mir,
mirant sempre la teva façana.
A. Querol
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Descobertes noves fotos de l’any 1925 de
la inauguració de l’Ajuntament de Rubí

PERE BEL
GCMR-CER

Tres noves fotos inèdites relacionades amb la inauguració de l’Ajuntament de Rubí
han estat descobertes recentment. Serien tres imatges
que podrien pertànyer a una
sèrie realitzada pel fotògraf
Thomas l’any 1925 amb la

intenció de convertir-les en
postals.
Una d’aquestes imatges
és de la plaça de l’Ajuntament, on s’aprecien els
parterres acabats de plantar
i que l’edifici consistorial
encara no comptava amb el
rellotge de la façana.
Les dues fotos inèdites que publiquem són de

l’interior de l’edifici. Una
d’elles és la Sala de Plens, en
el capçal es poden veure els
tres seients per l’Alcalde, el
Secretari i el Tinent d’Alcalde i una taula, a sobre d’una
tarima de fusta. A les bandes,
set seients més pels regidors.
Destaca el gran quadre del
rei Alfons XIII presidint la
sala. També es poden observar, a cada costat, els grans
fanals de llum elèctrica, i al
darrere, els bancs de fusta
pels assistents als plens.
L’altra foto és feta al
despatx del secretari, Antoni Sampons Jordana, que
apareix assegut al seu seient,
amb un gran telèfon penjat
a la paret darrere seu, l’únic
telèfon de l’Ajuntament,
connectat a centraleta. També es pot veure un armari
amb la seva cartera de mà a
terra i un enorme calendari
per controlar les jornades.
En aquest despatx, també
hi ha la foto del rei Alfons
XIII.
Repenjat, amb el braç

dret sobre la taula i un cigarro a l’altra mà, trobem
l’alcalde del moment, Joan
Mommany Molins. A l’altra
banda, se situen els tinents
d’alcalde Josep Aguilera
Cases, assegut, i Pere Gaju

Oller, dret.
Aquest equip de govern,
a més d’inaugurar l’edifici
consistorial, acabava d’adquirir per 10.000 pessetes, els
terrenys per fer unes escoles
públiques a l’actual Escola

Maristes. Havien aconseguit
que els propietaris de Can
Cabanyes cedissin gratuïtament al municipi la plaça
Pearson i poc després inaugurarien el Casino Espanyol
i el nou edifici de la Caixa.

Fotodenúncia

Aquestes imatges són de l’entorn de
l’ermita de Sant Genís. Els cotxes, els
quads i les motos segueixen entrant a
la zona, però a més, fa poc algú es va
dedicar a trencar les “tapadores” del
clavegueram que hi ha.
Això suposa un greu perill per a les
persones que hi passegen i també pels
animals de companyia. Si hi ha un accident, de qui serà la responsabilitat?
Josep Puigventós

ECONOMIA

Divendres, 21 d’abril de 2017

Impulsen 7 projectes per millorar la
competitivitat de les empreses locals
REDACCIÓ

Les empreses locals podran
beneficiar-se enguany de
set projectes de competitivitat empresarial a través
de l’Oficina de Serveis a
l’Empresa (OSE): Quadre
de comandament, Finançament a mida, Planifica
estratègicament la teva empresa, Xarxa Rubí Empresa –
Foment de les Aliances, Inici
a l’Exportació, Consolidació
internacional i Diversiﬁcació
internacional. En tots els
casos són projectes basats
en l’atenció personalitzada,
que ja s’han realitzat en
altres edicions i que han obtingut molt bona valoració
dels participants.
L’acció Quadre de comandament, que arriba a la
setena edició, vol millorar
la presa de decisions de
les empreses. En el marc
d’aquest projecte, s’ajuda
als participants a diagnosticar el seu pla estratègic
i deﬁnir accions concretes
per assolir objectius de
facturació, marge, millora

Els projectes es presentaran en una jornada a la Masia de Can Serra
el pròxim 25 d’abril. / Cedida

de processos, motivació
de persones i eﬁcàcia de la
comunicació externa.
El programa Solucions
Financeres és un projecte
orientat a facilitar l’accés al
ﬁnançament extern per millorar la capacitat ﬁnancera
de l’empresa. El projecte
Iniciació a l’exportació s’organitza per sisena vegada i
ofereix formació, assessorament i acompanyament
individualitzat a pimes i mi-

cro pimes de Rubí que volen
iniciar-se en l’exportació. Els
projectes relacionats amb
l’exportació es completen
les accions Consolidació
internacional i Diversificació internacional, el primer adreçat a les pimes i
micro pimes que vulguin
consolidar l’experiència
exportadora i establir un pla
d’actuació per posicionar-se
en mercats exteriors, i el
segon a les empreses amb

¿Pareja de hecho?
Cuidado si quieres cobrar
la pensión de viudedad
En Cataluña no es necesario estar inscrito en un
registro para ser pareja de
hecho, basta con llevar dos
años de convivencia como
pareja o tener un hijo en
común. Pero ¡OJO! Eso
NO SIRVE para la Seguridad Social.
Para que a la muerte
de uno de los miembros
de una pareja no casada el
sobreviviente pueda tener
derecho a la pensión de
viudedad, éste tendrá que
probar al menos estos dos
hechos:
1º Que la pareja de hecho se inscribió en alguno
de los registros existentes
en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos
del lugar de residencia. O
si no, que se constituyeron
como pareja de hecho ante
notario (siempre con una
antelación mínima de 2
años a la fecha del fallecimiento).

2º Que convivieron
de manera estable y notoria hasta el momento
inmediatamente anterior
al fallecimiento, con una
duración ininterrumpida
no inferior a 5 años.
Por tanto, la recomendación es clara: hay que
formalizar la constitución

de pareja de hecho.
Estaremos encantados
de ayudarle y resolverle
las dudas que pueda tener.

Edurne Zunzunegui Lasa
Abogada de Familia
Sant Cugat del Vallès

experiència internacional
que necessitin ajuda en la
prospecció, la recerca de
socis o l’establiment en
mercats nous.
La Xarxa Rubí Empresa
és un projecte que vol fomentar i establir el treball
actiu en xarxa entre empreses de la ciutat: la proposta
busca la complementarietat
i el valor afegit en clau innovadora. Aquest 2017, en la
seva quarta edició, el projecte se centrarà en la seva
essència: el foment de les
aliances. En darrer terme,
l’OSE consolida el projecte
Planiﬁca estratègicament la
teva empresa, que es realitza per tercera vegada.
Els projectes de millora
de la competitivitat local es
presentaran el 25 d’abril a
les 9.30 hores a la Masia de
Can Serra. Les inscripcions
es poden fer ﬁns a mitjans
de juny al web www.rubiempresa.net o bé adreçantse a l’OSE, presencialment,
trucant al 93 588 70 00 ext.
1439 o enviant un correu a
masm@ajrubi.cat.
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PIS CARRER BARTRINA
Pis 3 habitacions (2 dobles i 1 individual). Cuina amb
sortida a safareig i bany reformat.
Preu: 120.000€ Ref. 686-1020

CASA AL NUCLI ANTIC
Casa cantonera de 208m². Saló-menjador de 25m² i
sortida a terrassa de 20m². 4 habitacions. Cuina office.
Garatge per 3 cotxes i traster.
Preu: 227.000€ Ref.: 679-1754

PIS AV. ESTATUT
Pis de 104m², 2 hab. Dobles, saló-menjador amb
sortida a balcó de boniques vistes al bosc de Ca
n’Oriol. Cuina amb safareig i bany complet.
Preu:140.000€ Ref.- 686-1010

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

A ESTRENAR CA N’ORIOL
Planta baixa totalment reformada. 3 habitacions. Salómenjador de 20m² amb sortida a balcó. Bany i cuina
amb molta llum. Preu: 129.000€ Ref.: 686-1011

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

C/ANGEL GUIMERÀ
CTRA. SANT CUGAT
Preciós àtic dúplex situat
a l’entrada de Rubí i a
5 min. de St Cugat. Molt
lluminós i amb sortida
a balcó, 4 hab. + estudi
24m2. Aprofita aquesta
oportunitat i visita’l.
Preu: 239.000€
C/LOURDES/BASSES
Dúplex nou de 3 hab.
situat a una bona zona
d’activitat comercial i ben
comunicada. Un primer pis
amb saló-menjador, cuina,
bany i dues habitacions,
i al segon una habitació
amb bany i terrassa
solàrium. Traster INCLÒS i
pàrquing opcional. Ideal per viure en un edifici nou en
un barri molt dinàmic a prop de tots els serveis.
Preu: 180.000€
C/LA PERLA. RUBÍ
Gran dúplex de 140m2
reformat íntegrament.
Consta d’un gran salómenjador amb balcó, 3
hab. dobles (una amb
vestidor) + sala de jocs,
cuina office de 16m2, 2
banys, armaris encastats, calefacció i aire condicionat.
Preu: 175.000€
C/UNIÓ-ZONA CENTRE
Si el teu somni és viure al
centre, però et desanima
la dificultat per trobar
aparcament, estàs de sort.
T’encisarà aquest preciós
dúplex situat en ple centre
de Rubí i amb DUES PLACES DE PÀRQUING. El seu estat
és impecable; tot exterior i perfecte per a famílies de
dos o tres membres que els agradi gaudir de l’ambient i
l’encís del centre de la ciutat. A un pas de tots els serveis,
comerços de proximitat, escoles…Informa’t!
Preu: 160.000€
C/RIERA-ZONA CENTRE
Pis ubicat al centre amb
3 hab. Una suite, un bany,
saló-menjador amb sortida
a balcó i cuina americana.
Es ven MOBLAT i amb
plaça de pàrquing. Preu: 150.000 €
C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78
administracio@finquesorbis.com

RUBÍ

Pis de 67m2, dues
habitacions dobles,
menjador de 16m2 cuina
independent amb safareig,
rebost-traster en el mateix
habitatge i bany complet.
Tercer sense ascensor. Amb
tot tipus de serveis al voltant.
Zona Ca n’Oriol. Preu: 65.000€ Ref.: DV1896
Pis de 114m2, dues
habitacions dobles grans,
menjador de 35m2 amb
sortida a balconada,
cuina independent i bany.
Amb traster en vestíbul
distribuïdor. Completament
reformat i molt lluminós.
Zona Crta Sabadell.
Preu: 146.000€ Ref.: DV1820
Preciosa planta baixa de
81m2 amb terrassa de
75m2, tres habitacions,
dos a exterior, menjador
de 20m2, cuina
independent, safareig
i dos banys. Plaça de
parking a la mateixa finca
i piscina comunitària. Zona Ca n’Alzamora.
Preu: 235.000€ Ref.: DV1893
Fantàstic àtic de 150m2
amb terrassa de 65m2,
quatre habitacions, dos
dobles, menjador de
30m2, cuina independent,
dos banys i condícia de
cortesia. Situat en ple
Mercat Municipal.
Preu: 350.000€
Ref.: DV1847
Gran local de 90m2, amb
dues estades i tres grans
vidrieres, dues a exterior,
amb molta visibilitat i llum
natural, i una a interior.
Situat en ple centre de Rubí,
amb molta gent de pas. Per
a qualsevol tipus d’activitat.
Zona Centre. Preu: 1.000€/mes Ref.: DL1895
Disposem d’una àmplia cartera de terrenys en
venda per edificar la casa dels teus somnis!
Des de 60.000€
Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59
www.inmoeuropeas.com
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VOLS UN PIS, UNA CASA, UN TERRENY...?
DEIXA DE BUSCAR, TOT EL QUE NECESSITES, A UN COP D’ULL

OPORTUNITAT CASA A CASTELLNOU
120m2 de vivenda 600m2 de terreny 3 hab. opció de
més, piscina i barbacoa.
PREU: 168.000€ REF. A-02970

CASA A CA N’ORIOL
129m2 d’habitatge 80m2 de pk, terrassa de 35m2,
àmplia cuina amb moltes possibilitats.
PREU: 245.000€ REF.A-02939

OPORTUNIDAD PISO PARA REFORMAR EN EL CENTRO
Piso situado en zona Centro con 65m2 y la posibilidad
de convertirlo en un dúplex de 130m2. 3 Hab. Baño.
Actualmente con suelos de gres y Aire Acondicionado
en comedor. Si quieres vivir en el corazón de Rubí, ésta
es la ocasión. VENTA: 90.000€. Ref. 10973

CASA SITUADA CAN SERRAFOSSÀ CON PISCINA
Casa aislada situada en Z. Can Serrafossà. Terreno de
539m2 y 63m2 útiles de vivienda. 3 Hab. Cocina indep.
Baño Todo en planta. Jardín y terraza con barbacoa.
Porche y piscina. VENTA: 210.000€. Ref. 11079

OCASIÓ PIS AMB PK
70m2 3 hab. Bany i opció per fer un lavabo, balcó molta
llum, Zona Nord. PREU: 105.000€ REF.: A-02810

COM UNA CASA. NOMÉS UN VEÍ
Habitatge molt ampli i molta llum tota exterior de 96m2
i terrassa de 26m2, local per traster o per dos cotxes,
independent. PREU: 159.000€ REF.: A-02996

PIS TOTALMENT REFORMAT ZONA MERCAT
70m2, 3 hab. Dos dobles, cuina i bany reformat,
parquet, assolellat. PREU: 120.000€ REF.: A-03008

CASA REFORMADA SITUADA EN CAN ROSÉS
Casa situada en zona Can Rosés. Sup. 200m2. 4 Hab.
(1 suite y 2 hab. dobles) 2 Baños y Aseo. Solárium 16m2.
Jardín de 50m2 a pie de comedor. Barbacoa. Garaje 2
coches. Trastero. Calefacción gas. Ventanas de aluminio.
Zona residencial. VENTA: 293.552 €. Ref. 11060

DÚPLEX SITUADO EN EL S.XXI CON PK Y TRASTERO
Espectacular dúplex de 178m2 en S.XXI, una de las zonas
más exclusivas de Rubí. Vivienda construida en el 2008 y
recientemente reformada con exclusivos acabados. Consta
de 3 habitaciones. Amplio salón comedor. 2 terrazas, una
de 14m2 y 55m2. Plaza de párking para coche grande y
trastero. Ascensor. VENTA: 315.000 €. Ref.11031

15 ANYS A RUBÍ – HIPOTEQUES 100%VALOREM EL SEU HABITATGE GRATUÏTAMENT

EXCLUSIVOS SOLARES PARA CASAS AISLADAS

Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530
www.mrcasas.com

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

PISO Z. NORTE
3 hab (2 dob), salón 15m2 a balcón, cocina ref, lavad,
baño ref, gas, alum, roble, gres, soleado, para vivir.
Precio: 89.000€

PISO CA N’ORIOL
3 hab (2 dob), salón 17m2 a balcón, cocina arm ref,
lavad, baño ref, gas, calef, alum, roble, asc, para vivir.
Precio: 119.000€

PISO EL CASTELL
3 hab ext, salón 20m2 a balcón, gran cocina ext, 2
baños, gas, calef, a ac, alum, roble, parqué, asc, ext,
sol TD, 2.003. Precio: 135.000€

PISO CA N’ORIOL
3 hab (2 dob), salón 21m2 a balcón, cocina 10m2
reform, lavad, baño impec, gas calef, asc, pocos
vecinos, sol TD. REFORMADO
Precio: 145.900€

CASA Z. NORTE
3 hab dob ext, salón
17m2, 2 cocinas y 1 con
salida a patio de 20m2,
baño ext, terraza 6m2 y
trastero, ext, sol TD.
Precio: 126.000€

C/ Sant Cugat, 40 local 08191 - RUBÍ
T. 93 588 17 33 / 637 519 807
www.totfinques.es
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Els conductors amb mala visió tenen el triple
d’més accidents que la resta de conductors
L’associació d’utilitat pública Visión y Vida ha presentat el seu informe ‘El
estado de la salud visual
de los conductores en España 2017’, realitzat per
la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa de la
Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) i ﬁnançat
per la mateixa associació,
amb la col·laboració FEDAO

i Correus Express. L’estudi
actualitza les dades de la
primera edició de l’informe,
presentat el 2011, en què
es va concloure que prop
de 6 milions de conductors a Espanya circulaven
amb problemes visuals i,
d’aquests, un milió ni tan
sols hauria de conduir.
Aurora Torrents, investigadora de la UPC i vi-

cedegana de la Facultat
d’Òptica i Optometria de
Terrassa (FOOT), i directora
de l’estudi, ha destacat que
aquest informe demostra, per primera vegada a
Espanya, que existeix una
relació directa entre la mala
visió i l’accidentalitat: els
conductors amb mala visió
(0,4 d’agudesa visual, per
sota del mínim legal) tenen

tres vegades més accidents
que la resta de conductors.
Avui dia, a les carreteres
de l’Estat hi ha 600.000
conductors que estarien
circulant amb una agudesa
visual inferior a la requerida
per llei, és a dir, a 0,5.
A més, 6,5 milions de
conductors es posen al
volant amb una agudesa
visual inferior a 0,8, que

és l’exigida al conductor
professional. La literatura
científica estableix que
gairebé tota la població ﬁns
als 65 anys hauria d’arribar
al 100% (agudesa visual =
1) amb la correcció adequada.
Avui dia, el 27,2% de
les persones conductores
—uns 7 milions— tenen,
almenys, una deficiència
visual que afecta la conducció. Si tenim en compte que
el 90% de la informació que
rebem per a la presa de decisions és a través dels ulls i
que, a la carretera, prenem
unes 15 decisions per cada
quilòmetre recorregut, un
problema visual no resolt
pot posar en risc la vida del
conductor.
Per tot això, amb les
dades obtingudes d’aquest
informe, Visión y Vida reclama a les autoritats:
- Reforç de les proves
psicofísiques als centres de
reconeixement, de manera
que es realitzin revisions visuals completes a totes les

persones examinades.
- Exigència de les mateixes aptituds psicofísiques
a les persones examinades
majors de 65 anys que als
joves. Cal destacar que
el 99,5% de les persones
majors de 75 anys que es
van sotmetre a proves de
renovació del carnet van
ser considerades aptes,
segons la Direcció General
de Trànsit. Solen ser elles i
les seves famílies (64%) les
que decideixen deixar la
conducció pel fet de no sentir-se segures. Avui dia, les
persones conductores estan obligades a sotmetre’s
a revisió cada 5 anys, per la
qual cosa qualsevol canvi
en les seves condicions pot
passar desapercebut.
- Reforç i promoció de
protocols estandarditzats
en les proves d’enlluernament, sensibilitat al contrast i extensió del camp
visual. Promoció de l’obligatorietat de realització de
les proves de mesurament
Continua en la pàg. 19
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d’agudesa visual de prop,
miopia nocturna i estereoagudesa perquè sempre
siguin realitzades en els
centres examinadors. Així
mateix, establiment d’uns
requisits mínims per ser
considerat apte en aquests
barems.
- Explicació i difusió
de les conseqüències derivades d’una operació de
cirurgia refractiva. No sempre s’informa correctament
a la persona operada de cirurgia. En moltes ocasions,
no saben que, després de
l’operació, perdran la seva
llicència durant un mes.
Després d’això, hauran de
tornar a fer la revisió i llavors serà el seu oftalmòleg
qui els haurà de donar
l’alta. Des de llavors, la
vigència de la seva llicència només és d’un any de
durada.
- Reforç dels requisits
visuals als conductors professionals i a aquelles persones amb visió límit (agudesa visual=0,1). Tenint en
compte que de nit la visió
de la majoria dels conductors es torna més miop,
en molts casos aquelles
persones amb una visió límit no serien considerades
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aptes si fossin revisades en
simulacions de conducció
nocturna (escotòpica).
L’any 2015 es va modiﬁcar el Reglament General
de Conductors, a causa
d’imposicions europees,
establint una norma molt
més laxa que la vigent a
Espanya, que permet, per
exemple, que una persona
sigui considerada apta amb
0,5 i 0,1 d’agudesa visual
en el seu millor i pitjor ull,
quan abans era 0,8 i 0,5 respectivament. Així mateix,
les revisions obligatòries
als conductors majors de

65 anys han de realitzar-se
cada 5 anys i no cada dos,
com marcava la llei. Finalment, un altre dels canvis
més importants és que
després d’una operació de
cirurgia refractiva, el conductor perd la seva llicència
de conduir per un període
d’un mes, en comptes dels
sis mesos previs.
Per tot això, i tenint
en compte que en moltes
ocasions és el mateix conductor qui s’imposa límits
o restriccions a l’hora de
conduir, Salvador Alsina,
president de Visión y Vida,

reclama a les autoritats la
seva implicació i la posada
en marxa de campanyes de
sensibilització i conscienciació en matèria de salut
visual. Sota el lema ‘La teva
visió és la teva vida i la dels
teus’, l’associació desitja
fer arribar informació útil i
eﬁcaç al conductor, i ensenyar-li que, a més de revisar
l’estat dels neumàtics, és
imprescindible que periòdicament examini l’estat
de la seva visió, per evitar
accidents.
Per exemple, una persona conductora de més de

55 anys necessita 8 vegades
més temps per recuperarse d’un enlluernament que
una de jove, i una de 45
anys, quatre vegades més
llum que una de jove per
poder distingir el contingut dels senyals. Per això,
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quan un conductor rebutja
utilitzar les seves ulleres de
sol (només el 16% dels conductors les utilitzen) o que
porti unes ulleres amb una
graduació sense actualitzar,
pot tenir conseqüències
tràgiques.
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GUÀRDIES NOCTURNES

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

ABRIL 2017

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

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

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

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

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

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

BARADAD

Av. Barcelona, 55

Prop Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant Floristeria Martinez

93 699 03 88

BLANCA

Ntra Sra de Lourdes, 73

Zona Can Oriol

93 699 55 08

CALSINA

Ntra Sra de Lourdes, 35

Zona Can Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderon de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca nova

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino Espanyol

93 699 13 43

FARELL

Sant Jordi, 25

Zona Serreta

93 699 02 91

GARCIA

Segovia, 1

Zona Alta Can Oriol

93 697 49 42

GIBERT

Torres Oriol, 4

Zona Col legi Maristas

93 699 68 99

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona Serreta

93 697 36 40

KRONOS

Passatge Cronos, 9-11

Zona Rubí 2000

93 586 06 26

ORIOL

Safir, 28

Zona Can Fatjó

93 699 43 98

PARRILLA

Xercavins, 2

Zona Església 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

Victor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

La bella que va
canviar a la bèstia?

Aquest bonic conte, tan de
moda per la seva recent
adaptació cinematogràfica, té moltes versions i un
origen remot. Hi ha qui ho
trasllada ﬁns i tot a la faula
‘Amor i Psique’ dels grecs, i
passa per moltes versions a
Europa ﬁns a la més actual,
la versió francesa.
En resum, és la història
d’una bella i bona noia que
acaba amb una bèstia que
en realitat és un príncep,
i com és habitual, viuen
feliços per sempre. Ella descobreix la veritable bellesa
que amaga en la seva ànima
l’horrible ésser i per això es
trenca l’encanteri. Per tant,
transmet aquell gran valor
de ‘no hi ha major veritat, la
bellesa és a l’interior’.
La bellesa real està a
l’interior, sí. Fins aquí res
a dir. Però si has d’excavar
per trobar-la, pot ser que
no estiguis buscant en el
lloc correcte. De vegades
val la pena quedar-se amb
una parella que ja vingui
príncep de casa o és que

valores que aquest esforç
el fa més valuós? L’amor
porta un treball de negociació i d’acoblament entre
les persones, però no té per
què ser dolorós, opressiu o
costós.
L’amor de veritat ﬂueix,
no cal forçar-lo.
Bella i bèstia
Els contes de fades, sobretot
els endolcits per factories
cinematogràﬁques, poden
ser en aparença innocents
i moralitzadors. Però sovint
tenen missatges subliminals sobre valors socials

força antiquats. La bella i la
bèstia, per exemple, té un
rerefons que pot ser que
la nostra ment conscient
no reconegui: l’amor d’una
dona converteix les bèsties
en prínceps.
Compte amb allò que
volen fer-nos creure!!
Els contes són potents
eines d’educació per als
nens. Molt importants en el
seu desenvolupament emocional i en l’aprenentatge
social. Fins i tot continuen
emocionant-nos de grans.
Però mai no hem de perdre
el sentit crític com a adults
i acompanyem els infants
en la seva interpretació dels
mites.
Si volem una societat
més igualitària i reduir les
relacions d’abús, cal començar per la infància. Llegimho tot, però llegim-ho amb
els ‘ulls oberts’.
Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults.
Col·legiada 16.572
KANTOR. Espai
d’Atenció Psicològica
Llobateras 6 Local 1 (al
costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701

MASCOTES

Para Sant Jordi,
regala rosas solidarias
El próximo domingo día 23, Rodamons de Rubí pondrá a vuestra disposición varios puntos de venta de
rosas solidarias, además de libros y puntos de libro,
cuyos beneﬁcios íntegros irán destinados a ayudar a
los animales sin hogar de nuestras calles.
En Rubí, desde las 8h y hasta las 20h estaremos
en:
▪Plaça Nova Estació (junto a los FGC)
▪Plaça Pearson/Av. Barcelona
▪Plaça de Catalunya
Porque os necesitan, porque no hay días festivos
para ellos ni para nosotros, porque no hay tregüa
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 solidaria
para ella, para él o para ti!!
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LLOGUER I VENDA
VENDO LOCAL de 180m 2.
Zona La Serreta. 654.161.954

ALQUILO hab. 610.467.363

OFERTES I DEMANDES
SRA. BUSCA trabajo limpieza.
632.988.340
SE OFRECE SRA. para limpieza
casas, escalera o cuidado ancianos. 697.549.553

SRA. BUSCA limpieza de casas
con exp. 695.420.628
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza o cuidado ancianos.
676.589.569

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

PUBLICITAT
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Remix, la sala de fiestas y discoteca
que Rubí estaba esperando
Remix es una sala de fiestas-discoteca que abrirá sus
puertas en nuestra ciudad el
próximo viernes 28 de abril.
Un local ideal para tomar
algo y pasar un rato agradable
con amigos, pareja o incluso
para conocer gente nueva.
Jóvenes, no tan jóvenes e
incluso familias podrán bailar,
tomar una buena copa o un
selecto cocktail o disfrutar
de una variada programación
nocturna de conciertos en
directo y monologuistas de
primera línea.
Remix apuesta por la buena música, temas de los años

80 y 90 y los mejores éxitos
del momento, música para
bailar seleccionada por DJ
Rafa. Un local donde disfrutar
de las noches de los viernes y
los sábados sin salir de Rubí,
en un ambiente agradable, de
buen rollo y muy festivo.
En Sala Remix Rubí, se
ofrecerán todas las semanas
actuaciones en directo de
calidad. Como el concierto
de la banda RADIO 75, que
actuará el 28 de abril coincidiendo con la inauguración del
local de fiesta, o el concierto
previsto para el sábado 6
de mayo de la formación I

Want U Back, banda tributo a Michael Jackson, con
quien los seguidores del rey
del pop podrán disfrutar y
bailar con sus éxitos. Cabe
destacar que esta formación
cosechó múltiples premios,
fue incluido dos veces en el
Salón de la Fama del Rock,
batió múltiples récords en el
Guinness World Records y

recibió veintiséis American
Music Awards y quince premios Grammy, entre otros
galardones.
Remix Rubí también ofrecerá próximamente la actuación de RAOUL VÁZQUEZ,
concursante del popular programa televisivo ‘La Voz’.
En el apartado de noches de humor y música,

la sala Remix contará con
invitados de renombre como
Jonathan Vives, monologuista
de Paramount Comedy, o
Miguel Espejo, ganador de
tres concursos nacionales de
comedia.
!No os perdáis el próximo
28 de abril la inauguración de
Remix Rubí, con la actuación
en directo de Radio 75, la

mejor música por parte del
DJ Rafa y mucha fiesta en un
ambiente único!
A partir del 28 abril, os
ofrecemos nuestro restaurante REMIX LOUNGE con
terraza de verano! Abierto
los viernes y sábados. Los asistentes a la cena dispondréis
de entrada gratuita a la discoteca y una consumición.

24

CULTURA

Divendres, 21 d’abril de 2017

AGENDA
································································
DIVENDRES - 21 d’abril
-Hora del conte
A les 13h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a
infants de 4 a 7 anys.
-Parlant de la Terra
Conferències sobre la riera, els horts i la pagesia. A les 18.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18.30h a la
Biblioteca (c. Aribau, 5)
-Concurs de bandes de jazz novelles
A les 20.30h a l’Espai Sociocultural de la CGT
(pl. Anselm Clavé, 4-6). Org.: CGT Rubí.
-Observacions astronòmiques nocturnes
A càrrec d’Amics de l’Astronomia TRI-A. A les
21.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
································································
DISSABTE - 22 d’abril
-Torneig solidari de petanca
A partir de les 9h a les pistes de petanca de
Cova Solera. Org.: Unió Petanca Las TorresRubí.
-Fira del Dia de la terra
Entre les 10h i les 14h a la pl. Catalunya, el pg.
Francesc Macià i la pl. Dr. Guardiet.
-Presentació de L’Esquitx
Presentació del segon número de la revista. A
les 12h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Cantada de caramelles
De 17h a 19h al centre de la ciutat. A càrrec
de la Societat Coral Unió Rubinenca.
-Fira de Sant Jordi
Parades de les llibreries de la ciutat. De 18.30h
a 21h a la pl. Dr. Guardiet. Activitats infantils.
-Els dobles concerts de Bach
A càrrec de Xavier Pardo, Mariona Saquella,
Ensemble R22 i Aleksandar Krapovski. A les

18.30h al Celler (c. Pintor Coello, s/n).
Preu: 5€. Org.: Església Protestant de Rubí.
-Concert de jazz
A càrrec de Xavi Castillo Trio. A les 20h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.: Associació Jazz Rubí.
-Els solistes de la cobla
A càrrec de la Cobla Simfònica Catalana. A
les 18.30h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu:
10€/7,50€. Org.: Foment de la Sardana.
-Rèquiem de Mozart
A les 21h a l’església de Sant Pere (pl. Dr. Guardiet, s/n). A càrrec de l’Obrador Coral.
-Vetllada ﬂamenca
A les 21h a l’Hermandad Rociera de Rubí (ctra.
Sabadell, s/n). Org.: Peña Calixto Sánchez.
································································
DIUMENGE - SANT JORDI
-San Jorge
De 9.30h a 14h al parc de Ca n’Oriol. Activitats
infantils, esmorzar, exhibicions i caldereta.
Org.: Centro Aragonés de Rubí.
-Fira de Sant Jordi
Parades de les llibreries de la ciutat. De 10h a
21h a la pl. Dr. Guardiet. Activitats infantils.
-Audició de sardanes
A les 11.30h a la pl. Catalunya. A càrrec de
la cobla Els Casenoves. Org.: Foment de la
Sardana.
-Visita guiada al campanar de l’església
Entre les 12h i les 13.45h. Inscripció prèvia. A
la pl. Dr. Guardiet.
-Cantada de caramelles
A les 12 a la pl. Pere Aguilera. A càrrec de la
Societat Coral Unió Rubinenca.
-Plaents Plaers
Recital de poesia medieval. A les 18.30h a
l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
································································
DILLUNS - 24 d’abril
-‘El llibre de la selva’
Dins del Cicle de Cinemà Infantil en Català. A
les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A partir
de 4 anys. Org.: Servei Local de Català.
-Ecobòdum: hort en família

Als horts de Can Feliu a les 17.30h.
-Curs de cuina: de l’hort a la taula
A la masia de Can Ramoneda a les 18h.
································································
DIMARTS - 25 d’abril
-Hora del conte
A les 17.30h i a les 18.15h a la Biblioteca (c.
Aribau, 5). Per a infants d’1 a 4 anys.
-Coneixent les plantes aromàtiques
Als horts de Cova Solera a les 17h.
································································
DIMECRES - 26 d’abril
-Curs d’hort urbà
Als horts de Cova Solera a les 17.30h.
-Dimecres manetes
Espai d’autoreparació d’aparells elèctrics i
electrònics. De 18h a 21h a l’Ateneu (c. Xile,
1-3).
-Xerrada sobre l’autisme
A càrrec de CSMIJ. A les 18h a l’Ateneu (c.
Xile, 1-3).
-Xerrada sobre la preinscripció a les escoles
bressol
A les 18.30h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Xerrada sobre curses de muntanya
A càrrec de Laura Orgue. A les 19.30h a la seu
del Centre Excursionista (pg. Riera, 30-32).
································································
DIJOUS - 27 d’abril
-L’hort biològic de Torre Bassas
Al la Torre Bassas a les 18h.
-Curs de cuina: de l’hort a taula
Als horts de Can Feliu a les 18h.
-Taller de Biopolis
A partir de 25 anys. A les 18h a la Biblioteca
(c. Aribau, 5).
-Concentració per la pau
A les 19h a la pl. Pere Aguilera. Org.: Rubí per
la Pau i Rubí Acull.
-Dictat solidari
Any Prudenci Bertrana. A les 19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Org.: SLC i PEE.

EXPOSICIONS
-Il·lustracions del medi natural a la riera
de Rubí
De l’artista Quim Conca. A l’Ateneu (c.
Xile, 1-3) ﬁns al 20 de maig. De dilluns
a dijous de 10h a 14h i de 16h a 21.30h.
Divendres de 16h a 21.30h i dissabtes de
10h a 13.30h.
-‘+Bosc’
Exposició de Núria G. Caldes a La Claraboia (c. Sant Miquel, 8). Inauguració 22
d’abril a les 18.30h.
-Materials sobre l’horticultura
Exposició del Dia de la terra a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Fins al 30 d’abril. De
16h a 21h. De dilluns a dimats de 16h a
21 hores, de dimecres a divendres de
10h a 14h i de 16h a 21h i dissabtes de
10h a 14h.
-Records i llocs
Exposició de pintura de M. Eulàlia Matas.
Fins al 30 de juny al Centre Tècnic de Rubí
(av. L’Estatut, 130). De dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 16h a 19h.
-ViCatalà. Passat i present de futur
Exposició sobre la vinya i el vi a Catalunya.
Fins al 23 d’abril al Celler. Divendres de
18h a 21h, dissabtes de 12h a 14h i de
18h a 21h i diumenges d’11h a 14h.
-Acompanyament
Imatges sobre l’acompanyament a gent
gran. Fins al 29 d’abril a la Biblioteca (c.
Aribau, 5). De dilluns a dimats de 16h a
21 hores, de dimecres a divendres de
10h a 14h i de 16h a 21h i dissabtes de
10h a 14h.

-Tarda en clau de sol
Concert de l’Escola de Música. A les 19h a
l’Escola de Música (c. Joaquim Blume, 28).
-Explica’ns el teu rotllo
A les 20.30h a l’Antiga Estació (c. Historiador
Serra, s/n). Org.: El Gra.
-‘Sherlock Junior De Buster Keaton’
Concert de Jordi Sabatés dins del Cicle de
Música de Cambra. A les 21h a l’Escola de
Música (c. Joaquim Blume, 28).

CULTURA
SANT JORDI

Roses i llibres ompliran la plaça Guardiet
en un Sant Jordi que arrenca dissabte
CRISTINA CARRASCO

Roses i llibres tornaran a ser
les grans protagonistes de la
Diada de Sant Jordi, una festa
que enguany, i després de 10
anys, cau en diumenge. Per
aquest mo�u, la programació
al voltant de la Diada s’estendrà a tot el cap de setmana.
Així, a la nostra ciutat,
la plaça del Doctor Guardiet
serà una vegada més el centre
neuràlgic de la fes�vitat amb
les tradicionals parades dels
llibreters locals i els punts de
venda de roses d’entitats i
par�ts polí�cs. Parades que
s’instal·laran ja el dissabte 22
d’abril de 18 a 21 hores i que
es man�ndran tot el diumenge, de 10 a 21 hores.
El 23 d’abril signaran
exemplars de les seves publicacions els escriptors locals Javier Gil, Anna Terrats i
Gracia Pérez, Josep M. Ibarra,
Raúl Velasco, Antoni Casals i
Alejandro Rodríguez.
Música i ac�vitats infan�ls
L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, ha ressaltat que aquest
serà un Sant Jordi cultural, amb llibres i roses, però
també amb molta música i
ac�vitats infan�ls. En aquest
sen�t, dissabte hi haurà un
taller de manualitats per als
més pe�ts i el castell inﬂable
temà�c sobre ‘La llegenda de
Sant Jordi’. Diumenge, d’11 a
14 hores i de 18 a 21 hores,
s’oferirà l’activitat infantil
amb �telles ‘Titellàrum, juga
en un món de contes’ i també
l’espectacle familiar ‘El Baladrer Sant Jordi’ (19h).
Pel que fa a les propostes
musicals, dissabte hi haurà
animació musical a l’illa de
vianants a càrrec de l’Associació Musical Segle XXI, l’Escola
Municipal de Música inter-
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El centre de la ciutat s’omplirà de gent coincidint amb la diada. / Arxiu

pretarà ‘Els dobles concerts
de Bach’ al Celler (18.30h),
la Cobla Simfònica Catalana
homenatjarà els solistes de
la cobla a La Sala (18.30h)
i l’Obrador Coral portarà el
Rèquiem de Mozart i altres
peces a l’església de Sant
Pere (21h). Ja diumenge, s’ha
programat una audició de
sardanes a plaça Catalunya
(11.30h) i a l’Ateneu el recital ‘Plaents Plaers’ amb Toni
Xuclà i Judit Neddermann
(18.30h). Ràdio Rubí farà programació en directe des de la
plaça del Doctor Guardiet.

Sant Jordi a la biblioteca
El divendres 21 d’abril a les
13 hores, �ndrà lloc l’Hora
del Conte dramatitzada de
la llegenda de Sant Jordi al
ves�bul de la Biblioteca a càrrec de l’alumnat de l’Escola
Montserrat i, a les 18 hores,
es dibuixarà un graﬁt par�cipa�u a la terrassa a càrrec de
Pablo Mármol.
A més el dissabte 22 a les
12 hores, l’auditori de la Biblioteca acollirà la presentació
del número 2 de la revista
L’Esquitx, editada per l’en�tat
Rubí d’Arrel.

Concursos
Rubí Jove buscarà ﬁns al 14
de maig quin és l’Instarrelat
i el Tuitrelat de Sant Jordi
que més agrada als rubinencs. S’hi pot par�cipar amb
una fotografia a Instagram
o Twi�er que por� un �tol
que resumeixi la història que
es vol explicar i e�quetada
amb #rubicity i #StJordiTB.
Els guanyadors seran aquells
que rebin més ‘m’agrada’ a
cadascuna de les xarxes socials i seran premiades amb
dues entrades per veure un
espectacle a La Sala.

Visites guiades al campanar de l’església

Audició i concert de sardanes
amb mo�u de la diada
El Foment de la Sardana ha
organitzat, coincidint amb
la diada de Sant Jordi, un
concert de sardanes i música per a cobla amb la Cobla
Simfònica Catalana, que
�ndrà lloc a La Sala aquest
dissabte a les 18.30 hores.
Sota el �tol ‘Els solistes de
la cobla’, la banda musical,
sota la batuta de Jordi Molina, oferirà una primera part
amb la sardana ‘Juny’, l’obra
lliure per a cobla ‘Romança’
i la suite ‘Segadors a Barcelona’. A la segona part del
concert, es podran escoltar

les peces ‘Poema de l’amor
que neix’, ‘Cançó d’amor a
la llibertat’, ‘Fantasia sobre
mo�us hongaresos’ i ‘La festa de les trompetes’. Pel que
fa a l’audició, serà a par�r
de les 11.30 hores a la plaça
Catalunya, i anirà a càrrec
de la cobla Les Casenoves.
Entre les sardanes que els
assistents podran escoltar
i ballar hi haurà ‘La sardana
de les bruixes’, ‘El campanar de Breda’, ‘Lluïsa’, ‘Joia
Rubinenca’, ‘Celebrem-ho’,
‘L’encís del Ripollès’ o ‘Bella
Pilar’. / DdR

Ar�stes locals i Oncolliga
ofereixen postals solidàries
coincidint amb Sant Jordi
Oncolliga Rubí par�ciparà
per primera vegada a la Diada de Sant Jordi de la ciutat
amb una parada, ubicada al
carrer Montserrat, cantonada amb Francesc Macià,
on oferirà als rubinencs
postals solidàries. Es tracta
d’una inicia�va per la qual
Oncolliga ha comptat amb
la col·laboració desinteressada d’ar�stes locals com
Quim Conca, Anna Tamayo,
Sandra Bea, Pep Borràs i
Miquel Mas. Aquests ar�s-

tes han cedit una obra, que
ha estat digitalitzades en
format postal. Cada postal
es posarà a la venda a un
preu de 3 euros. També es
vendran pins en forma de
cors, cedits per Merceria
Mercè, i punts de llibre fets
per alumnes de l’escola
Balmes.
La recaptació es des�narà als projectes d’Oncolliga,
una fundació de suport als
malalts de càncer i els seus
familiars. / DdR

‘Amic meu’, un conte solidari
pels camps de refugiats

L’alcaldessa, durant una visita al campanar de l’església. / Iban Coca

Una de les novetats d’aquest Sant Jordi és que els rubinencs �ndran l’oportunitat de descobrir
una mostra del patrimoni local: el campanar de l’església de Sant Pere i el seu rellotge. A
par�r de les 12 hores i prèvia inscripció (museu@ajrubi.cat o en el 93588 75 74) s’oferiran
visites guiades al campanar del segle XII per conèixer la maquinària del rellotge, que data
del 1911, i que es manté encara en funcionament.

L’entitat Oriéntate en tu
Voluntariado estarà durant
la Diada de Sant Jordi a la
plaça Doctor Guardiet, amb
una paradeta des d’on oferirà, entre altres productes
habituals de la jornada, el
conte infan�l ‘Amic Meu’. El
relat, inicia�va d’Open Cultural Center (OCC), apropa
la història d’alguns infants
que estan als camps de refugiats a Cherso, a Grècia.

A través dels seus dibuixos i textos, els infants
mostren la vida a Síria, el
viatge a Europa, la vida en
el camp de refugiats i com
veuen el seu futur. El preu
és de 10 euros i tot el que
es recapti es destinarà a
projectes en els camps de
refugiats. A més, l’entitat
Rubí Acull farà una lectura
del conte en dues sessions
al ma�. / DdR
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LITERATURA

MÚSICA

L’editorial Terra Ignota ha
publicat aquest mes el primer llibre del rubinenc
Pablo Fuentes, ‘Kiara 23.5’,
una novel·la que entrellaça
pe�tes històries relacionades amb un món apocalíp�c i l’esforç d’un pare per
salvar desesperadament la
seva ﬁlla de la crueltat del
planeta.
Fuentes, que actualment viu a Castellbell i el
Vilar, va escriure la novel·la
mentre vivia a Irlanda del
Nord i va estar pràcticament un any documentantse sobre les històries que es
poden trobar en el llibre,
algunes de les quals són
reals: “És l’inici d’una saga
amb una història que tracta
sobre la globalització i la
localització, un dietari sobre
una apocalipsi barrejat amb
l’amor d’un pare que intenta protegir la seva ﬁlla”.
El llibre, que ha estrenat
recentment un ‘booktrailer ’, es pot trobar a les
principals llibreries de Catalunya i està previst que es

Com és tradicional, la Societat Unió Coral Rubinenca
oferirà durant els propers
dies pe�ts concerts de caramelles en diversos indrets
de la ciutat. Es tracta d’una
tradició que, a Rubí, es remunta des del segle XIX.
La primera cantada de
caramelles serà aquest dissabte a les 17 hores a la
plaça Anselm Clavé. Posteriorment, els cantaires aniran
cantant pel carrer ﬁns a arribar a la sor�da de la missa
vesper�na, que se celebrarà

El rubinenc Pablo Fuentes publica
el seu primer llibre, ‘Kiara 23.5’

Les caramelles tornen al carrer amb
la Societat Unió Coral Rubinenca

Les Caramelles recorreran el centre de la ciutat. / Arxiu

a l’església de Sant Pere.
El 23 d’abril, coincidint
amb la diada de Sant Jordi,
la tradició es desplaçarà
ﬁns a la plaça Pere Aguilera,
just davant de l’Ajuntament.
Més tard, la coral farà un

recorregut pels carrers del
centre de la ciutat.
Per úl�m, el 29 d’abril
està prevista la cantada de
caramelles al Mercat Municipal, que �ndrà lloc cap al
migdia. / DdR

LITERATURA

L’obra de Prudenci Betrana serà
la protagonista del Dictat Solidari
Pablo Fuentes és l’autor de ‘Kiara 23.5’. / Cedida

presen� després de la diada
de Sant Jordi.
L’autor rubinenc estarà
aquest diumenge Dia de

Sant Jordi firmant exemplars del seu llibre al Passeig
de Gràcia, 49, de Barcelona.
/ M. Cabrera

La Biblioteca acollirà el 27
d’abril a les 19 hores la cinquena edició del Dictat Solidari, organitzat pel Servei
Local de Català i el Pla Educa�u d’Entorn. L’ac�vitat està
oberta a tota la ciutadania
i consistirà en la lectura i
el dictat d’un fragment de
l’obra ‘Proses bàrbares’, de
Prudenci Bertrana, coincidint
amb el 150è aniversari del
seu naixement.
La coordinadora pedagògica de l’ins�tut La Serreta,
Montse Vendrell, serà l’encarregada de fer la lectura

del text. Un cop ﬁnalitzat el
dictat, els assistents corregiran el seu escrit de forma
immediata amb l’ajut del
Servei Local de Català. A més,
la rubinenca Marina Porras,
de la llibreria L’Ombra, farà
una conferència sobre la seva
obra ‘Tots els contes’, que
s’acaba de reeditar.
De forma paral·lela, el
Dictat també es farà a les
escoles i els ins�tuts el mateix dia al ma� a través de
la gravació que penjaran
als seus webs Ràdio Rubí i
Rubitv.cat. En aquest cas, el

fragment escollit correspon
a l’obra ‘Crisàlides’, també de
Bertrana.
Coincidint amb el Dictat,
els organitzadors conviden els
par�cipants a portar aliments
de primera necessitat, que es
repar�ran entre les en�tats
Càritas, Creu Roja, ASAV,
Frater-Nadal i Rubí Solidari.
Els productes més necessaris són productes envasats,
com ara llegums cuits o tomàquet fregit, llet, oli, farina
i productes d’higiene. L’any
passat es van recollir 180 kg
d’aliments. / DdR

BREUS
‘Cuentos bonitos para quedarse fritos’,
amb il·lustracions de ‘La Cuchu’,
atreu un nombrós públic a L’Ombra

Un moment de la presentació del llibre. / Cedida

La llibreria L’Ombra es va omplir dimecres a la tarda de públic per assis�r a la presentació del llibre ‘Cuentos bonitos
para quedarse fritos’, escrit per Begoña Oro i il·lustrat per
l’ar�sta rubinenca Sònia González, ‘La Cuchu’. El públic va
gaudir amb la música de l’alumna de l’Escola de Música
Pere Burés Gemma Tarrès, amb la lectura d’un dels contes
de Rosana Mar�n i la presentació del llibre, a càrrec d’una
emocionada Sònia González. L’obra és un recull de contes
per abans d’anar a dormir tendres, bonics i diver�ts amb
els quals els pares, mares i infants poden compar�r una
bona estona. / DdR

El Centro Aragonés
celebrarà San
Jorge al parc de
Ca n’Oriol

El Centro Aragonés de Rubí
organitza un any més la
festa de San Jorge, patró
de l’Aragó, coincidint amb
el 23 d’abril. La celebració
arrencarà a les 9.30 hores
al parc de Ca n’Oriol amb
un esmorzar d’alforja. A les
10.30 hores estan previstos
els jocs aragonesos i a les
11 hores actuarà la Tuna
de Rubí. Posteriorment,
serà el torn de la Colla Gegantera de l’escola Teresa
Altet i de l’Escola 8 Temps.
A les 13 hores està prevista
l’entrega de premis del
Concurs de Cartells i una
actuació folklòrica. Les ac�vitats es clouran a les 14
hores amb una caldereta
popular, amb un cost de 5
euros. / DdR

CULTURA
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Actuació
de piano
al Celler pel
500è aniversari
de la Reforma
Protestant
La Primera Església Protestant de Rubí organitza un nou concert
dins del cicle del 500è
aniversari de la Reforma Protestant, que va
tenir lloc quan el 1517,
Martí Luter va penjar
les 95 tesis a la porta de
l’església del palau de
Wi�enberg.
De la mà de l’Escola de Música Pere Burés, l’entitat religiosa
organitza un seguit de
concerts amb Johann
Sebas�an Bach, un dels
compositors protestants
més emblemà�cs, com a
protagonista. La primera
actuació musical va ser
a principis de febrer a
l’Escola de Música, mentre que el nou concert
de piano serà al Celler
aquest dissabte a les
18.30 hores.
Està previst un doble
concert per a teclat i orquestra de Bach amb els
pianistes Xavier Pardo i
Mariona Sarquella, sota
la direcció i el concer�no
d’Alaksander Krapovski.
El preu per al públic serà
de 5 euros i els alumnes
de l’Escola de Música
Pere Burés �ndran accés
gratuït.
La propera ac�vitat
relacionada amb el mig
segle de la Reforma Protestant serà a mitjans
de desembre, amb una
conferència i un concert
de música vocal. / DdR
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‘Rèquiem i somnis’, el Concert
de Primavera de l’Obrador Coral
REDACCIÓ

‘Réquiem i somins’ és el �tol
del Concert de Primavera
que l’Obrador Coral oferirà
aquest dissabte a les 21
hores a l’església de Sant
Pere.
Prop d’una cinquantena
de persones formaran el cor,
que estarà acompanyat per
quatre solistes, un tenor, un
baix, una soprano i una mezzosoprano, i per un quartet
de cordes i un quartet de
vents. En total, una setantena de persones posaran
la música d’un espectacle
que serà de taquilla inversa.
“El concert pretén mostrat
com les diverses melodies
d’autors coetanis tenen
similituds i s’inspiren en
altres compositors”, aﬁrma
Conxita Alabate, de l’Obrador Coral.
En la primera part del
Concert de Primavera,
l’Obrador interpretarà un
fragment de Georg Friedrich
Händel i un altre de Johann

L’església de Sant Pere tornarà a acollir el concert de l’Obrador
Coral. / Arxiu

Al concert, que
serà a l’església,
es podran escoltar
peces de Mozart,
Bach i Händel

Sebas�an Bach. A la segona,
es podrà escoltar el ‘Réquiem’ de Wolfgang Amadeus
Mozart. El cor i els músics
estaran dirigits per Juanjo
Grande.

Cali y El Dandee i Barei, al cartell
del Fes�val LOS40 Primavera Pop

El grup Cali y El Dandee estaran a Rubí el 12 de
maig. / Cedida

L’emissora Los 40 Principales, que porta el
12 de maig a Rubí el Fes�val LOS40 Primavera Pop, ha anunciat alguns dels ar�stes que
actuaran a l’escenari de l’Escardívol.
El concert, que serà gratuït, comptarà
amb la par�cipació del grup de pop-rock
espanyol Marlon; el pop electrònic de
Carlos Marco; la representant d’Espanya a
Eurovisión 2016, Barei; i el duet de Colòmbia Cali y El Dandee amb la seva música
‘reggaeton’.
El Fevistal té previstos tres concerts, el
de Rubí el 12 de maig, el de Madrid el dia
13 i el de Màlaga el dia 14. / DdR
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música

Concert de jazz a l’Ateneu
amb Xavier Castillo Trio

Xavier Castillo és contrabaix. / Cedida

Dins del 4t Cicle de Jazz
de l’Ateneu, l’Associació
de Jazz Rubí organitza un
concert musical que anirà
a càrrec de Xavier Castillo Trio. El grup portarà a
la ciutat la seva selecció
d’estendards amb arran-

jaments i temes propis. El
terrassenc Xavier Castillo,
al contrabaix, lidera el trio,
format per Xavier Algans
al piano i Joan Casares a la
bateria. L’actuació musical
serà aquest dissabte a les
20 hores a l’Ateneu. / DdR

Primer concurs de jazz
de formacions novelles
L’Espai Sociocultural de la
CGT ha organitzat el primer
concurs de jazz de formacions novelles, que arribarà
al final aquest divendres a
les 20.30 hores a l’equipament cultural.
Comborous Mood, 2cool 4 school i Cotto són les

tres bandes, formades per
músics de Rubí, Terrassa i
Sant Cugat, que han arribat
a la final.
La banda guanyadora
del concurs serà triada a
través d’un jurat amb tres
especialistes i el vot del
públic assistent. / DdR

Vetllada flamenca de
la Peña Calixto Sánchez
La Peña Calixto Sánchez ha
organitzat una nova vetllada flamenca per aquest
dissabte a les 21 hores.
Actuaran els artistes Estrellista de Graná, Manuel
el Lagareño i Manolo de
Lantejuela al cant, mentre
que oferiran peces de cançó
espanyola Loli Reyes i Teresa Castellano.
També hi haurà actuacions d’Esencia Flamenca

i Aromas de Azahar i els
quadres de ball de l’entitat
Almachal de Cornellà, que
també participarà amb els
conjunts Amanecer Rociera
i Arte y Coraje. L’acte estarà presentat per Manuel
Martín, amb Juan Gallardo
a la guitarra i Unai a la percussió.
La vetllada serà a la seu
de l’Hermandad Rociera de
Rubí. / DdR

fotografia

El Gra oferirà una sessió
sobre fotografia nocturna
El Grup Fotogràfic El Gra
organitza el 28 d’abril una
nova sessió de l’Explica’ns
el teu rotllo, que aquesta
vegada estarà centrat en un
reportatge fotogràfic sobre
les sortides nocturnes de
l’entitat. A través de la sessió, es mostrarà com amb
un mínim de tècnica es poden obtenir bones imatges

Cultura
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nocturnes. Hi haurà una
primera part didàctica i una
segona on es mostraran diverses fotogràfies. La sessió
tindrà lloc a l’Antiga Estació
a les 20.30 hores.
D’altra banda, l’entitat
ha comunicat que suspèn
les sortides nocturna i social que tenia previstes per
aquest dissabte. / DdR

La Torre Bassas acull un festival de
microteatre sobre noves addiccions
L’Espai Jove Torre Bassas
acollirà el 29 d’abril el festival ‘Addictes al microteatre’,
un esdeveniment que vol
donar protagonisme a les
companyies juvenils de la
ciutat i alhora conscienciar
sobre les noves addicions
del segle XXI.
Escena 13, Tiamat Teatre, C’est la VIe i Fata Morgana són les quatre companyies locals que pujaran a
l’escenari entre les 18 i les
21 hores per interpretar
quatre petites obres de teatre de forma simultània.
D’aquesta forma, petits
grups d’una quinzena de
persones s’aniran desplaçant pels quatre escenaris
per poder presenciar els
quatre espectacles. El grup
SiArt serà l’encarregat d’ambientar l’espai.
Escena 13 té previst
estrenar la peça ‘Azúcar
92’, escrita i dirigida per
Ignasi Muñoz, i que té com a
protagonistes un empresari
i una model que s’havien

Tiamat Teatre és una de les companyies locals que participen al festival. / Arxiu

conegut temps enrere amb
alguns quilos de més i que
ara es retroben.
‘Addictes a la felicitat’
és el nom de la microobra
que durà a escena Tiamat
Teatre, escrita per Imanol
Fernández. Es tracta d’una
representació que arrenca
amb la imatge d’una persona feliç que està a punt de
suïcidar-se.

disseny

C’est la Vie interpretarà
‘Red Mirror’, escrita i dirigida per Héctor González. En
aquest muntatge teatral,
l’acció està protagonitza-

Escena 13, C’est la
Vie, Tiamat Teatre
i Fata Morgana
representaran
quatre muntatges

da per un ‘youtuber’ que
manté una trobada amb els
seus fans.
Per últim, es podrà veure l’espectacle ‘El rodamón
que era cec (i ara ja no ho
és)’, de Pol Borrell. Una obra
sobre un rodamón que ha
recuperat la vista gràcies a
un sant i que entaula una
discussió amb una altra persona que no el vol escoltar.

art

Obert el termini per
Mostra de pintura
participar al Concurs de digital i escultura
cartells de Festa Major ‘rakú’ a La Claraboia
Redacció

L’Ajuntament de Rubí ha
obert la convocatòria del
Concurs de cartells de
Festa Major 2017, dotat
amb un premi de 1.500
euros per al guanyador.
El certamen servirà per
seleccionar la imatge gràfica de la festa gran, que
se celebrarà a la ciutat
entre el 28 de juny i el 2
de juliol.
Les persones interessades a participar poden
lliurar les seves propostes
fins al 28 d’abril a les 14
hores a qualsevol de les
dues Oficines d’Atenció a la
Ciutadania (OAC). Els participants han de ser majors
d’edat i poden presentar
un màxim de dues obres
individuals, originals, no
divulgades, no exposades
i no premiades en altres
concursos. Poden ser dissenyades amb la tècnica
que consideri l’autor, però

han de ser aptes per a la
seva reproducció mitjançant quadricromia.
Els cartells s’han d’entregar muntats en un suport de cartró ploma i en
sentit vertical, amb unes
dimensions de 40 cm d’amplada i 50 cm d’alçada, i a
l’obra hi ha de figurar el
text: ‘Festa Major 2017,
Rubí, del 28 de juny al 2 de
juliol’. A més, cal reservar
un espai a la part inferior
del cartell, de 16 cm d’amplada i 5 cm de llargada
per posar-hi el logotip de
l’Ajuntament.
El jurat, a l’hora d’escollir el guanyador, tindrà en
compte la qualitat tècnica
i artística, l’impacte visual,
la creativitat i l’originalitat.
La resolució es farà pública
a finals de maig.
El cartell guanyador i la
resta d’obres proposades
seran exposats durant la
Festa Major en un espai
de la ciutat.

La tècnica ‘rakú’ és originària de Corea. / Cedida

L’artista Núria G. Caldés
inaugura aquest dissabte
a les 18.30 hores a l’Espai
d’Art La Claraboia, situat al
carrer Sant Miquel, l’exposició ‘+Bosc’. Es tracta d’una
mostra de pintura digital i

escultura treballada amb la
tècnica oriental ‘rakú’.
L’obra exposada és la
continuïtat d’un treball elaborat per la mateixa artista
i proposa un univers dens,
humit i vegetal. / DdR

ESPORTS
HOQUEI LÍNIA | COPA DEL REI

Segon doblet consecu�u del Cent
Pa�ns a la Copa del Rei i de la Reina
REDACCIÓ

L’HCR Cent Patins ha fet
història aquest diumenge
a Barcelona aconseguint el
seu segon doblet consecu�u
a la Copa del Rei i de la Reina
d’hoquei línia. La compe�ció, que per primer cop s’ha
disputat a la capital catalana,
va tenir lloc al pavelló Francisco Calvo a Sant Andreu.
El Sènior Femení del club
rubinenc va obrir el camí
del doblet imposant-se amb
claredat al Tres Cantos PC
per 4-0. Un gol d’Anna Serra,
en el minut 8 de par�t, va
avançar el conjunt rubinenc
i dos gols d’Ainhoa Merino,
en els primers 6 minuts de
la segona meitat van servir
per encarrilar una victòria,
que, de nou, Anna Serra va
acabar d’arrodonir amb el
quart gol.
D’aquesta forma, el Femení del Cent Pa�ns aconsegueix el tercer �tol de la
Copa de la Reina.
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic afronta
dos par�ts claus
per la permanència
JOSÉ VERDE

El club rubinenc es consolida com un dels millors de l’estat en aquest esport. / RFEP

Pel que fa al Sènior Masculí, es va enfrontar a l’Espanya HC, a qui va guanyar
per 3-2. El conjunt del Cent
Pa�ns es va avançar en el
marcador amb un gol de
Marcos Fajardo, però l’equip
balear va aconseguir remuntar amb dos gols de Jean Paul
Bejarano i Eduard Cabalín.
Amb el resultat d’1-2 es va
arribar el descans. Ja a la

segona part, el Cent Pa�ns
va aconseguir l’empat amb
un gol d’Eduard Requena i a
falta de poc més de 2 minuts,
Marcos Fajardo va fer el gol
de la victòria per a l’equip
rubinenc.
Així, el masculí va revalidar el �tol que va aconseguir
la temporada passada a
Madrid, el cinquè de la seva
història.

Copa Europea Femenina
El Cent Patins té ara una
nova cita important, ja que
el Femení disputarà entre el
28 i el 30 d’abril la Copa Europea Femenina a Ris Orangis,
molt a prop de París. L’equip
femení podrà jugar aquesta
compe�ció, de recent creació, com a guanyador de
la Copa de la Reina de l’any
passat.

Després de l’aturada de la
lliga per la Setmana Santa,
l’Olímpic Can Fatjó afrontarà dos partits claus per
a la permànencia, dos enfrontaments que, a més,
disputarà al municipal de
Can Fatjó. El primer serà
aquest diumenge, quan
rebrà al San Mauro, 14è a la
taula classiﬁcatòria, i el segon serà el 30 d’abril, quan
rebrà la visita del Ciudad Coopera�va, darrer classiﬁcat
i ja pràc�cament descendit.
Tots dos par�ts seran a les
12 del migdia.
Els homes dirigits per
Toni Centella han de ser
capaços de �rar endavant
aquests dos par�ts que disputaran a casa i ﬁrmar dues
victòries si no volen veure’s
implicats en el descens. Sumar sis punts suposaria un
pas endavant molt important cap a la permanència.

S’espera que, per a
aquests par�ts, Carlos Esteban i Marc Díaz ja puguin
estar en perfectes condicions per jugar. A més, la
incorporació de Gabriel
San�ago Fernández ‘Baby’
i Pablo Borges ha suposat
una certa millora en el joc
de l’equip, tot i que con�nua
sense quallar del tot una
plan�lla de la qual s’esperava més.
El darrer par�t disputat
per l’Olímpic, abans de l’aturada, va ser a Moja, on els
rubinencs van guanyar 1-2
en un par�t molt treballat
i davant una afició molt
exigent amb els seus i amb
el trio arbitral. La victòria va
ser molt important per agafar conﬁança i mantenir-se
en el bon camí.
Ara, cal esperar que en
els dos pròxims partits a
casa, s’aproﬁ� l’ocasió per
consolidar-se a la classiﬁcació.

FUTBOL | BASE

El rubinenc Arnau Puigmal,
millor jugador cadet del MIC
El jove futbolista rubinenc
Arnau Puigmal, que juga a
les ﬁles del RCD Espanyol
des de fa cinc temporades,
es va proclamar el cap de
setmana millor jugador
de la categoria cadet del
prestigiós torneig de futbol base Mediterranean
Internacional Cup (MIC),
disputat a Palamós. Puigmal
va disputar la ﬁnal amb el

RCD Espanyol davant el FC
Barcelona i la seva actuació
va ser decisiva durant tot el
torneig i també a la ﬁnal.
De fet, el rubinenc va
marcar en la darrera jugada del primer temps de la
ﬁnal, un gol que va avançar
l’equip blanc-i-blau. El Barça
va empatar ja a la segona
part i la ﬁnal es va decidir a
la tanda de penals. El gran

nivell exhibit pel futbolista
de Rubí a la competició,
invicte amb el seu equip,
va provocar que fos escollit
com a millor jugador de la
categoria.
Puigmal està considerat
com una jove promesa del
futbol amb caracterís�ques
molt valorades, és un migcampista molt tècnic, ràpid
i bon passador. / DdR

Arnau Puigmal, en primer pla, celebrant la victòria del seu equip davant del Barça en el torneig internacional. / MIC 2017
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PETANCA | JORNADA SOLIDÀRIA

Petanca, monòlegs
i música en una jornada
benèﬁca per Rafa Jurado
La Unió Petanca Las TorresRubí s’ha sumat a les diferents iniciatives que es
porten a terme a la ciutat
per ajudar Rafa Jurado, un
jove rubinenc que va caure
d’un gronxador l’es�u passat i va quedar tetraplègic.
Amb aquest objectiu, el
22 d’abril s’organitza a les
instal·lacions del club, situades a Cova Solera, un
torneig de petanca, en la
modalitat de 64 tripletes.
La inscripció al torneig,
que arrencarà a les 9 hores,
té un cost de 10 euros,
que inclou l’esmorzar i el
dona�u per a la família del
jove rubinenc. Les inscripcions es poden fer trucant
als telèfons 670645942 o
669232457. Durant la jornada, també es realitzaran
sortejos i es posaran samarretes a la venda per tal de
recaptar més diners.
A la tarda, a par�r de les
20 hores, hi haurà un fes�val de música i humor amb
la intervenció de diversos

ESPORTS
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ATLETISME | TRAIL

La 17a Cursa de Muntanya de
Rubí estrena un nou i�nerari

La prova, que serà el 7 de maig, també inclou una cursa infan�l
MARTA CABRERA

El rubinenc va quedar tetraplègic
com a conseqüència d’un accident en un gronxador. / Cedida

monologuistes i grups de
música: Edgar Hita, Xavi
Castells, Alberte Montes,
Miguel Espejo, De La Carmela i Fancy Candy Girls.
La jornada solidària ﬁnalitzarà amb una sessió
musical, a càrrec d’un DJ.
L’entrada és gratuïta però
els assistents podran collaborar amb la iniciativa
solidària fent aportacions
en diferents guardioles
que s’ubicaran a les intallacions. / DdR

El Centre Excursionista de
Rubí (CER) organitza, un any
més, la Cursa de Muntanya
de Rubí, una prova d’11,5
km i 300 metres de desnivell, que té com a novetat
més destacada un nou i�nerari per camins i corriols.
“És un circuit molt bonic que
passa íntegrament per Rubí
i l’hem pogut fer gràcies a
l’ajuda de Rubí d’Arrel i la
Xarxa d’I�neraris de Rubí”,
ha explicat un dels organitzadors de la prova, Miquel
Genollà.
La compe�ció arrencarà
als voltants del pavelló de La
Llana i passarà per Can Pòlit,
Can Fonollet, El Magnà, La
Torre del Conill, Can Roig i
La Coreta. Precisament, en
aquest darrer punt, hi ha
el premi Rubí d’Arrel, que
guanyaran el primer home i
la primera dona que passin

D’esquerra a dreta, Jordi Puig i Miquel Genollà, organitzadors de la
cursa, i Juan López, regidor d’Esports, durant la presentació. / M.C.

per aquest punt. Es tracta
d’un premi que consisteix en
un lot d’aliments ecològics i
amb el qual es volen divulgar els topònims de Rubí.
La cursa és apta per
qualsevol persona que es�gui habituada a córrer per la
muntanya o per l’asfalt. Per
aquest mo�u, l’organització
ha plantejat un recorregut
exigent però accessible amb

algunes parts més tècniques.
La 17a edició de la cursa
està prevista pel 7 de maig
al ma� i les inscripcions ja
estan obertes i es poden
formalitzar ﬁns al 4 de maig.
Les persones que ho facin
abans del 28 d’abril �ndran
un dorsal personalitzat. Hi
ha dues formes d’inscriure’s
a la cursa, que té un cost de

14 euros i de 10 euros per
als socis del CER. Es pot fer
o bé per internet a través
del web www.rubicer.cat/
cursa o de forma presencial
a la seu del Centre Excursionista, al passeig de la Riera,
30-32. Està previst que hi
par�cipin al voltant de 400
corredors.
A més de la cursa per als
adults, hi haurà una cursa
no compe��va infan�l d’1
km de recorregut, en la
qual podran par�cipar tots
els infants entre els 6 i els
12 anys.
A banda, el CER ha organitzat ac�vitats paral·leles
a la Cursa de Muntanya: un
entrenament dirigit, que va
tenir lloc el 28 d’abril i que
va comptar amb gairebé una
quarantena de par�cipants;
i una xerrada el 26 d’abril a
les 19.30 hores a la seu del
CER a càrrec de l’atleta i esquiadora Laura Orgue.

CICLISME | BTT

Ciclistes rubinencs par�cipen
en la mí�ca Titan Race
MARTA CABRERA

Dos ciclistes de Rubí i un de
Sant Cugat par�ciparan en
la Titan Race 2017, la prova
de BTT més dura del món.
David Borrella, Ricard
Espanyol i Luciano Valderes
són tres ciclistes amateurs
que han format l’equip Bultzaki Camps Merida per compe�r en la mí�ca prova que
se celebra cada primavera
pel desert del Marroc.
La Titan Desert és una referència per tots els amants
de la BTT. Amb temperatures extremes, els 455 par�cipants hauran de recórrer
612 km entre el 30 d’abril i
el 5 de maig. Les 6 etapes de
la competició transcorren
per àrees totalment desèr�ques i l’inici i l’arribada de la
prova de fons és a Maadid,
al Marroc.
“El nostre objectiu és
acabar la Titan sense pa�ment i disfrutar-la molt, un
cop estiguem allà potser
ens mirarem més la classificació”, explica un dels

Dos rubinencs i un santcugatenc par�ciparan en la cursa de BTT més
dura del planeta. / Cedida

membres de l’equip, David
Borrella.
Per tal de preparar-se
per la dura prova que els
espera, els tres amics fa 5
mesos que estan entrenant
durament gairebé cada dia
amb l’ajut d’una preparadora �sica, Mónica Crisol: “Nosaltres som gent normal,
traiem el temps per entrenar d’on podem i estem fent
entrenaments molt durs”,

apunta Borrella.
Per tal de poder par�cipar, els tres ciclistes han
aconseguit el ﬁnançament
necessari a través de patrocinis, aproximadament
uns 12.000 euros. Ara, ja ho
tenen tot a punt per volar
fins al desert del Marroc
i enfrontar-se als 612 km
de la Titan Desert 2017
amb les seves bicicletes tot
terreny.

ESPORTS
WATERPOLO | TORNEIG

PATINATGE | CAMPIONAT D’ESPANYA

El CNR guanya el Torneig internacional
de la ‘Charente-Mari�me’ a França

El CNR es va imposar en el torneig disputat a França. / Cedida

El Club Natació Rubí (CNR)
ha estat el guanyador de la
3a edició del Torneig internacional de la ‘CharenteMari�me’, disputat entre el
13 i el 16 d’abril a la localitat francesa de Sant Jean
d’Angély.
El conjunt rubinenc va
assolir la primera posició
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després de disputar 4 par�ts, amb un balanç ﬁnal de
tres victòries i una derrota.
A la ﬁnal, es va imposar al
conjunt Nice, per un ajustat 9-8.
A més, el jugador rubinenc Iu Pina va ser escollit
com a millor jugador del
torneig. / CNR

Iu Pina va ser el millor del torneig. / Cedida

Es reprèn
la lliga després
de l’aturada per
Setmana Santa
Aquest dissabte els primers equips del Club
Natació Rubí reprenent
l’ac�vitat de compe�ció
habitual amb la disputa
de l’úl�m par�t de lliga
dels dos primers equips
absoluts de waterpolo.
El conjunt masculí
s’enfrontarà al CN Terrassa, a la capital vallesana
a par�r de les 18h, en la
que serà l’úl�ma opció
de poder mantenir la
categoria.
Per la seva part les
noies juguen a Can Rosés
contra el CN Moscardó a
par�r de les 18 hores, ja
amb la feina feta i amb
l’objec�u de completar
una bona temporada, tot
i els canvis que ha pa�t
l’equip. / CNR

La rubinenca Claudia Aguado,
campiona d’Espanya en
Figures Obligatòries
La patinadora rubinenca
Claudia Aguado, del Club de
Pa�natge Ar�s�c Ripollet,
s’ha proclamat campiona
d’Espanya de seleccions
autonòmiques en la modalitat de Figures Obligatòries
en la categoria cadet. La
competició, organitzada
per la Federació Espanyola
de Pa�natge Ar�s�c (FEP)
i el Club Pa�natge Ar�s�c
Mollet va comptar amb 57
pa�nadors i pa�nadores i

es va disputar els dies 8 i 9
d’abril a Mollet.
Aguado va aconseguir
una puntuació de 128,100,
per davant de Marta Sallent (CPA Mollet) i Marina
Sarmiento (PA Sant Just),
que van empatar en el
segon lloc amb 122,200
punts. La rubinenca ja s’havia proclamat prèviament
campiona de Barcelona i
de Catalunya en la mateixa
modalitat. / DdR

Sisens al Torneig BCN WP Under 10
El CNR també ha par�cipat en els mateixos dies
en una de les cites més
importants del calendari
de waterpolo benjamí, el
torneig internacional BCN
WP Under 10. La compe�ció, que ha comptat amb la
par�cipació de 28 equips,
pretén fomentar els valors
i l’è�ca espor�va, així com
la pràc�ca del waterpolo
entre els més pe�ts.
Els jugadors rubinencs
han realitzat un molt bon
torneig. Durant la fase preliminar van disputar dos
par�ts amb una victòria i
una derrota, i es van clas-

Els representants del CNR en Torneig de Barcelona. / Cedida

siﬁcar per la fase ﬁnal. En el
seu úl�m par�t van aconseguir una nova victòria que
els hi va donar la sisena

posició del torneig.
Els equips par�cipants
en aquesta edició van ser
dos equips italians, un ale-

many, dos francesos, cinc
de l’estat espanyol i 18
catalans, tres d’ells femenins. / CNR

Aguado, amb el seu entrenador, Jorge Escribano. / Cedida

