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T. 934 618 332
info@rdhinmobiliaria.com - www.rdhinmobiliaria.com

Avda. Josep Ferrer i Domingo 8-10 (LOCAL 2)
 08191 Rubí (Barcelona)

Síguenos en 

1- El producto: 
Debe reunir un criterio en linea con la 
demanda, ubicación,  servicios, mantenimiento 
y buen cuidado.
Las certi�caciones como la cédula de habita-

bilidad y certi�cados energéticos son obligato-
rios por ley a la hora de poner el inmueble a la 
venta y da una imagen de seguridad al compra-
dor y al mercado.
RdH: Ofrecemos los servicios a un coste 
mínimo o gratuito a nuestros clientes exclusi-
vos.

2- El precio: 
El precio de venta siempre debe estar a precio 
de mercado bien tasado y valorado por un 
perito inmobiliario.
Un inmueble fuera de precio es la garantía de 

venta de otro de igual caracteristicas a precio 
de mercado.
RdH: Aportamos gratuitamente la valoración / 
tasacion a nuestros clientes.

Por todo esto y mucho más decimos: 

"TU PATRIMONIO EN BUENAS MANOS" 

Los 5 puntos RdH. 60 días para el éxito
3- La distribución:
El inmueble debe ser promocionado en su zona y 
areas de in�uencia ya sea en Rubí cómo en 
poblaciones dónde pueda haber demanda del 
producto, por ello la inmobiliaria debe tener 
realizado un plan de ventas personalizado para 
el inmueble.
RdH: Ofrecemos gratuitamente un plan de 
ventas personalizado por producto basado en los 
criterios de demanda de los clientes y target.

4- La comunicación:
Un inmueble debe estar siempre bien posicio-
nado en el mercado de portales inmobiliarios y 
sobre todo en la web de la inmobiliaria, 
haciendo siempre una inversión en el posiciona-
miento.
Un reportaje fotográ�co de calidad y un video 

del inmueble garantiza un buen posiciona-
miento y una mayor in�uencia en el comprador 
viendo con la máxima realidad el estado de su 
posible inversión. 

RdH: Ofrecemos sin coste alguno desde las 
publicaciones, los reportajes y la promoción de 
los inmuebles.

5- La venta:
Un inmueble difícilmente se vende sin tener 
estudiados bien los 4 puntos anteriores en el 
plazo deseado.
Las visitas son una pieza clave a la hora de la 

venta, por ello el inmueble debe estar limpio, 
cuidado, ordenado, iluminado y con la mínima 
presencia de personas dentro del mismo para que 
el comprador pueda centrar su interés en el 
inmueble, por este motivo aconsejamos dejar la 
visita únicamente entre el profesional y el 
comprador.
RdH: Aportamos compradores con una garantía de 
compra, ya que previamente hemos estudiado con 
mucha atención sus necesidades y posibilidades 
para evitar a todas las partes visitas innecesarias 
así como garantizamos a la parte vendedora que 
las visitas sean seguras y profesionales.

PISO EN VENTA

Ref. AG4111_001845-52 - Precio: 145.000€

Excelente Dúplex de 1 habitación 
totalmente reformado con un 
excelente gusto de diseño, acaba-
dos de primera calidad y listo para 
entrar a vivir. La primera planta 
consta de cocina americana total-
mente equipada seminueva, baño 
completo, amplio salón comedor 
de 20m² con salida a terraza exterior y magní�cas vistas a la Mola, suelos 
de gres porcelánico, puertas de madera roble y la de la entrada blindada 
con triple cierre. La segunda planta, con amplia habitación suite con 
armario lacado empotrado con cristal mate, baño completo y acceso a 
terraza exterior de 12m² solarium con excelentes vistas y muy luminoso, 
calefacción central en todo el inmueble y orientación SW. Plaza de párking 
en venta opcional (no incluida en el precio) en el mismo edi�cio que 
conecta con el inmueble.

PISO 
EN VENTA

Ref. AG4111_001855-86 - Precio: 273.000€

Precioso Dúplex en 
zona privilegiada y 
muy demandada de 
Rubí como es San 
Jordi Park por su excelente comunicación, ambiente, servicios y tipología 
de construcción que la convierte en una zona tranquila y confortable. El 
inmueble está distribuido en dos plantas, la primera con un magní�co y 
amplio recibidor con un bonito diseño, dos habitaciones exteriores indivi-
duales, 1 baño completo, amplio salón comedor con terraza exterior muy 
luminoso, cocina independiente equipada con apertura al salón comedor. 
A la segunda planta accedemos por escaleras de mármol a amplia y acoge-
dora habitación suite con baño completo y acceso a gran terraza solárium 
donde nos encontramos un gran trastero adicional y unas magní�cas 
vistas. Suelos de parqué, calefacción y aire acondicionado en toda la 
vivienda, puerta de triple blindaje, párking, zona comunitaria y trastero.
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L’alcaldessa de Sant Cugat diu que 
l’hospital s’ubicarà a la seva ciutat

MARTA CABRERA

Pocs dies després que l’al-
caldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez, anunciés l’inici 
d’una recollida de signatu-
res a través de Change.org 
per tal de demanar la cons-
trucció d’un hospital a Rubí, 
com està projectat des de 
fa anys, l’alcaldessa de Sant 
Cugat, Carmela Fortuny, va 
anunciar a Cugat.cat que el 
Departament de Salut de la 
Generalitat li ha traslladat 
que l’hospital de referència 
estarà ubicat a Sant Cugat: 
“Per primera vegada, ens van 
dir que l’hospital seria a Sant 
Cugat (...) Rubí ja té altres 
serveis sanitaris intensius”. 
Fortuny també va dir que tot 
es concretarà després de les 
eleccions municipals.

Les declaracions de la 
primera edil de Sant Cugat no 
han caigut gens bé a l’Ajun-
tament de Rubí. Mar� nez ha 
carregat durament contra la 

Generalitat pel que conside-
ra una deslleialtat polí� ca i 
ins� tucional: “Hem anat amb 
el lliri a la mà i tornem a ser 
una ciutat maltractada per 
l’administració, que hauria 
de tractar tots els municipis 
per igual”.

Les dues alcaldesses es 
van reunir fa uns dies, per 
separat, amb la secretària 

general del Departament 
de Salut, però mentre que 
Mar� nez diu que a ella li van 

Fa una dècada, Rubí va fer una reserva de sòl a Can Sant Joan per ubicar el que havia de ser l’hospital 
Vicente Ferrer. / Carla Abril

El govern rubinenc demana explicacions a la Generalitat 
pel que considera “una desllialtat polí� ca i ins� tucional”

traslladar que “tenien pre-
sent la demanda”, a Fortuny 
li van dir que l’hospital estaria 
a Sant Cugat, fet que ha indig-
nat a la màxima responsable 
municipal rubinenca. 

Ana M. Mar� nez ha as-
segurat que demanarà expli-
cacions i una reunió directa-
ment amb la consellera de 
Salut, Alba Vergés. 

    Diumenge, 
24 de febrer, de 12 h a 14h

Rubí, Masia Can Ramoneda
Camí de Sant Muç, s/n

VINE A FER EL VERMUT AMB 
NOSALTRES I CONEIX LA 
LLISTA D'ESQUERRA PER A LES 
ELECCIONS MUNICIPALS.

ERC entén que l’aposta 
de Salut és comprar l’HGC
Davant de la polèmica cau-
sada per les declaracions de 
l’alcaldessa de Sant Cugat, 
que va dir que l’hospital de 
referència de la zona estaria 
ubicat a Sant Cugat, el porta-
veu d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC) a Rubí, 
Xavier Corbera, ha explicat 
que entén que la intenció 
del Departament de Salut és 
comprar l’Hospital General de 
Catalunya (HGC): “Seria una 
molt bona no� cia si l’HGC o 
una part acaba sent des� nat 
a la sanitat pública”.

Corbera creu que ubi-
car el centre de referència 
sanitari públic de Rubí, Sant 
Cugat i Castellbisbal a l’Hos-
pital General seria “la millor 
opció per op� mitzar recur-
sos, garan� r la millor atenció 
i facilitar el transport”.

El PSC, “decebut”
Per la seva banda, la secre-
tària de polí� ques socials del 
Par� t dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC), Marta García, ha 
cri� cat que Salut hagi donat 
més informació sobre el futur 
hospital a l’alcaldessa de Sant 
Cugat que a la de Rubí i creu 
que la decisió és “interessa-
da” per mo� us polí� cs.

García, que diu que des 
del PSC estan “decebuts”, 
ha defensat la ubicació de 
l’hospital en els terrenys 
reservats de Can Sant Joan, 
tot i que reconeix que quan 
� ngui la proposta de Salut 
sobre la taula la  valorarà 
i “sobretot es prioritzarà 
l’atenció de la gent”. La re-
gidora del PSC ha recordat 
que fa molts anys que els 
socialistes rubinencs treba-
llen i reivindiquen l’hospital 
a Rubí. / C.C.-M.C.

Ana M. Mar� nez, 
creu que “Rubí 
és una ciutat 

maltractada” per 
la Generalitat
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MANIFESTACIÓ DIA 27 A LES 18H CONCENTRACIÓ 
DAVANT L’AJUNTAMENT PER RECORDAR EL PRIMER ANY 
DE MOBILITZACIÓ A RUBÍ PER UNES PENSIONS DIGNES

CONCENTRACIÓ ASSEMBLEA DE TOTS ELS DIMARTS
A LES 10.30H DAVANT L’AJUNTAMENT

GOVERNI QUI GOVERNI, LES PENSIONS ES DEFENSEN, SI EL GOVERN NO COMPLEIX, 
TOTS AL CARRER! LLUITAR, PERSISTIR I RESISTIR, MAI DESISTIR.

MOVIMENT PER UNES PENSIONS PúBLIQUES I DIGNES – RUBÍ

Dentro de pocos días hará un año que desde 
Rubí nos incorporamos a las movilizacio-
nes de miles de pensionistas y jubilados 

del Estado español, por unas pensiones públicas 
dignas para todos. Algunos ya hacía muchos años 
que llevaban luchando, ante la congelación de las 
pensiones en 2011 del gobierno del PSOE y de las 
del gobierno del PP en 2012 y finalmente con la 
propuesta de incremento el 2013 del 0,25 por ciento 
al margen del incremento de precios al consumo 
(IPC), lo que ha significado una pérdida de un 13% 
del poder adquisitivo durante estos años.

El balance de estas movilizaciones durante este 
año ha sido escaso pero no despreciable. Hemos 
conseguido que las pensiones en general suban en 
2018 un 1,7 por ciento y un 1,6 por ciento el 2019, 
que las pensiones mínimas y no contributivas lo 
hagan un 3 por ciento en estos dos próximos años, 
que el cálculo del salario regulador de las personas 
viudas pase del 56 por ciento en el 2018, al 60 por 
ciento en el 2019, y que el factor de sostenibilidad 
sea prorrogado hasta el 2023.

No obstante, el movimiento pensionista consi-
deramos que lo más importante ocurrido en este 
periodo es que se ha conseguido deshacer el dis-
curso del PP y del PSOE, que nos decían que el 
Sistema Público de Pensiones se hundía porque no 
había dinero. Cuando los pensionistas nos hemos 
movilizado ha aparecido el dinero, señal inequívoca 
del engaño que nos querían hacer creer.

En este mismo periodo de crisis, en el que los 
pensionistas y trabajadoras han visto prácticamente 
congelados sus ingresos, con un incremento de la 
precariedad laboral, recortes de los salarios, la des-

igualdad salarial de las mujeres, las privatizaciones 
de amplios sectores de los servicios públicos, en 
contrapartida, el sector empresarial apoyado por 
las políticas de los gobiernos del PSOE y el PP 
han conseguido que los beneficios empresariales 
hayan aumentado el 100 por ciento. Al servicio de 
quién han actuado los gobiernos del PSOE y el PP? 
Recordémoslo cuando nos convoquen a votar.

Sin duda el camino recorrido es mucho, pero el 
que nos queda por hacer es todavía mucho más, 
en cuanto a las reivindicaciones todo sigue igual, lo 
conseguido hasta esta fecha sólo son pequeñas mi-
gajas  que se caen de la mesa de los poderosos.

Que queremos:
1.- Asegurar y blindar el servicio público de pen-
siones para nosotros y para las futuras generacio-
nes. 
2.- La derogación de las reformas de las Leyes de 
Pensiones.
3.- La garantía de una revalorización anual, automá-
tica y permanente del IPC real a las pensiones, en 
base a blindar este derecho en la Constitución. 
4.- Conseguir una pensión mínima de jubilación 
de 1.084 euros, tal como establece la carta social 
europea. 
5.- Derogar de forma definitiva el factor de soste-
nibilidad. 
6.- La recuperación económica de lo perdido por las 
pensiones desde el 2011. 
7.- Una jubilación anticipada sin penalización en fun-
ción de la base reguladora con 40 años cotizados, 
y por la jubilación ordinaria a los 65 años. 
8.- El total e inmediato funcionamiento real de la Ley 

de la dependencia i la eliminación de todo tipo de 
copago en todos los derechos sanitarios.

Y esto no lo podremos hacer nosotros solos, los 
hombres y mujeres  pensionistas, necesitamos la 
ayuda y la complicidad de la sociedad en general, 
de los trabajadores y trabajadoras, de los parados 
y paradas, de los jóvenes, de los estudiantes y de 
todos aquellos colectivos de nuestra sociedad que 
también se están movilizando, como los defensores 
de una sanidad pública y digna, teniendo presente 
la plataforma de Rubí Sanidad, por una vivienda 
digna y a precios asequibles, IPC, con un índice 
de precios de alquiler, Sindicado del Alquiler de 
Rubí. Con aquellos que en nuestra ciudad luchan 
por nuestra calidad de vida y la salud de futuras 
generaciones “no mas vertederos” de la Plataforma 
Rubí Sin Vertederos, la lucha de las mujeres en la 
reducción hasta la desaparición de la brecha de 
género, y toda la reivindicación de lo que significó 
y significará el próximo 8 de marzo, los Bomberos, 
etc. Ante esto no podemos ser indiferentes porque 
la indiferencia es un peso muerto de la historia.

Sabemos que este no es un camino fácil, pero 
somos hombres y mujeres que hemos superado 
muchas adversidades, hechos en muchas batallas 
y a quien la lucha no asusta. Más cuando sabemos 
que ésta es una lucha justa, pero además estamos 
convencidos y convencidas de que en esta batalla 
nos jugamos nuestro futuro y el de nuestros hijos e 
hijas, así que no queda otra solución que luchar y 
ganar a estas políticas inhumanas, que solamente 
pretenden imponer su voluntad, porque lo quieren  
todo y porque para ellos las personas no contamos 
absolutamente para nada.

Cómo quedan nuestras pensiones mensuales y anuales en el 2019 en comparación con el 2018?
 MENSUAL 2018 MENSUAL 2019 ANUAL2018 ANUAL2019
CON 65 AÑOS
Con cónyuges a cargo 810,60 835,80 11016,60 11701,20
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 656,90 677,40 8927,80 9483,60
Con cónyuge no a cargo 623,40 642,90 8471,40 9000,60
MENOR DE 65 AÑOS   
Con cónyuge a cargo 759,90 783,60 10326,40 10970,40
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 614,50 633,70 8351,00 8871,80
Con cónyuge no a cargo 580,90 599,00 7.893,20 8.386,00
VIUDEDAD   
Con cargas familiares 759,90 783,60 10.326,40 10970,40
Con 65 años o con discapacidad = 65% 656,40 677,40 8927,80 9483,60
Entre 60 y 64 años 614,50 633,70 8351,00 8871,80
Menor de 60 años 497,60 513,10 6760,60 7183,40
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS   
Jubilación e invalidez 380,10 392,00 5321,40 5488,00
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Troben una nova plantació 
de marihuana a Rubí

Disposi� u policial a la 
zona d’oci de Sant Cugat
Agents dels Mossos d’Esqua-
dra, coordinadament amb 
agents de la Unitat de Se-
guretat Ciutadana de Rubí, 
amb la Policia Local de Sant 
Cugat, i amb l’Àrea Regional 
de Trànsit, han posat en 
marxa un disposi� u de cap 
de setmana a la zona d’oci 
de Sant Cugat. L’objec� u del 
disposi� u és reduir els fets 
delic� us en aquest punt, que 
s’havien incrementat durant 
l’úl� m mes i mig: conducció 
sota els efectes de l’alco-
hol, intervenció d’objectes 
perillosos, intervenció de 
substàncies estupefaents, 
alteracions de la seguretat 

ciutadana i prevenció de de-
lictes contra el patrimoni.

El disposi� u es va posar 
en marxa ja el passat cap 
de setmana i es man� ndrà 
fi ns a reduir aquests fets. Es 
van establir controls als ac-
cessos de la discoteca, tant 
d’entrada com de sortida. 
En aquests controls es van 
aixecar diverses denúncies: 
19 alcoholèmies posi� ves, 
5 denúncies per � nença de 
substàncies estupefaents, 2 
sancions per conduir sota 
l’efecte d’estupefaents i una 
sanció administrativa per 
falta de respecte a l’autori-
tat. / DdR

Convoquen una nova manifestació, coincidint 
amb el primer any de lluita dels pensionistes
CRISTINA CARRASCO

Fa un any que es va impulsar a 
Rubí el Moviment per a unes 
Pensions Públiques Dignes. 
Durant aquests dotze mesos, 
jubilats i pensionistes s’han 
organitzat i s’han mobilitzat 
reclamant mesures que ga-
ranteixin un sistema de pen-
sions públiques ajustat al cost 
real de la vida, per a ells i per 
a les generacions futures.

Coincidint amb aquest 
primer aniversari de l’inici de 
la lluita, la plataforma ciuta-
dana ha organitzat una nova 
manifestació pels carrers de 
la ciutat. Serà el dimecres 27 
de febrer a les 18 hores a la 
plaça Pere Aguilera, des d’on 
s’iniciarà la manifestació, 
que esperen que comp�  amb 
força par� cipació.

Josep M. Pijuan, un dels 
impulsors del Moviment a 
la ciutat, ha fet un balanç 
posi� u d’aquest any de mobi-
litzacions per part de jubilats i 
pensionistes de tot el territori 
espanyol. Pijuan ha destacat 
que s’han aconseguit avenços 
com ara la pujada del 3% de 
les pensions més baixes o 
la recuperació de l’IPC per 

a la resta. “És una petita 
part del que realment volem 
aconseguir”, ha assenyalat, 
tot animant la ciutadania a 
con� nuar la mobilització.

Pijuan també ha destacat 
positivament que, durant 
aquest primer any de lluita, 
han rebut el suport d’altres 
col·lec� us socials que també 
estan ac� us a la ciutat com 
Rubí Sanitat, la plataforma 
Rubí Sense Abocadors o el 
Sindicat del Lloguer.

Entre les reivindicacions 
pendents per les quals con-

� nuen la mobilització, hi ha 
la derogació de les reformes 
de les lleis de pensions, una 
pensió mínima de jubilació 
de 1.084 euros, la revalo-
ració anual, automàtica i 
permanent de l’IPC real a les 
pensions i que aquest dret 
es� gui blindat en la Cons� -
tució, la jubilació an� cipada 
sense penalització amb 40 
anys co� tzats, l’impuls real 
a la Llei de la Dependència 
i l’eliminació de qualsevol 
mena de copagament en tots 
els drets sanitaris.

Jordi Navarro, també 
membre de la plataforma, 
ha assenyalat que s’ha de-
mostrat que sí que hi ha 
diners per les pensions, en 
contra del que va argumentar 
el govern de Mariano Rajoy, 
i que cal seguir lluitant pels 
drets dels pensionistes.

Sobre l’avançament elec-
toral, els pensionistes tenen 
molt clar que “governi qui 
governi, les pensions es de-
fensen” i que “l’única lluita 
que es perd és la que s’aban-
dona”.

Pensionistes i jubilats han fet una nova assemblea aquest dimarts davant l’Ajuntament.  / C.C.

La Policia Nacional ha de-
� ngut tretze persones que 
formaven una organitza-
ció dedicada al cultiu i la 
distribució de marihuana 
a València i Barcelona. La 
banda disposava de dues 
naus al municipi valencià 
de Quart de Poblet, que 
u� litzava com a magatzem 
dels estupefaents, i tres 

xalets on es trobaven les 
plantacions, dos a Ribarroja 
del Túria i un a Rubí. La 
Policia ha intervingut 3.000 
plantes de marihuana, amb 
un pes superior als 200 kg, 
nombrós material per al 
cultiu, set pistoles Taser i 
23.800 euros en efec� u. Els 
de� nguts són serbis, búlgars 
i espanyols. / DdR

L’escola Rivo Rubeo ja disposa d’un conserge provisional
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha cercat una 
solució provisional per dotar amb 
un conserge l’escola Rivo Rubeo 
després de les queixes del centre 
educa� u dels darrers dies.

La setmana passada, la direcció 
del centre educatiu va dir que la 
situació de manca de conserge era 
“insostenible” després de diverses 
setmanes sense aquesta fi gura. Du-
rant tots aquests dies sense un ser-
vei de consergeria, personal docent 
i administra� u ha hagut d’assumir 
aquestes tasques i el centre fi ns i tot 

es va veure obligat a prendre mesu-
res extraordinàries, com ara obrir 
la porta només les hores d’entrada 
i sor� da, demanar als alumnes que 
portessin tovallola de mà o no aten-
dre les trucades telefòniques.

Davant d’aquesta situació, el 
consistori va decidir enviar diven-
dres passat a l’escola Rivo Rubeo 
el conserge que fins ara estava a 
l’Ateneu. Es tracta d’una solució 
temporal que pretén donar resposta 
a la necessitat de tenir un conserge 
mentre no es � ra endavant el proce-
diment de subs� tució del conserge 
del Rivo, actualment en curs. L’escola ha recuperat la normalitat amb la incorporació d’un nou conserge. / Mariona López
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3X2 
EN PIZZAS 
Los jueves 

PROMOCIONES
PARA LLEVAR O RECOGER EN LOCAL

6X5 
EN EMPANADAS 
Todos los sabores
Todos los días 

PIZZAS 
½ METRO
Todos 
los gustos

MENÚ
DIARIO
PRIMERO
SEGUNDO 
POSTRE 
BEBIDA
De martes a viernes PIZZA ½ METRO

+ 2 EMPANADAS 
Todos los días

PIZZA ½ METRO 
+ 2 EMPANADAS 
+ 2 POSTRES* 
*Tarta o helado

   
   

 La
 Tasca del Búho

RESTAURANTE - BRASERÍA 
PIZZERÍA - CAFETERÍA

10€20€

11,50€

14€ 20€

Avda. Castellbisbal, 88 08191 Rubí (BCN)  T. 93 807 47 11

Menú diario, carnes a la brasa, pizzas horno de leña. 
Empanadillas criollas, chivitos, milanesas,... Ambiente familiar.

Repartimos menú diario a domicilio 
de martes a viernes de 12.30 a 15.30h

Reparto a domicilio los jueves, viernes y sábados 
por la noche de 19 a 23h

PIZZAS
·Mozzarella
·Atún
·Jamón dulce
·Búho (salsa barbacoa, ternera picada y beicon)

·Serranita
·Jamón y piña
·Provolone y albahaca
·Cuatro quesos
·Vegetal

EMPANADAS
·Ternera
·Buho (ternera, olivas, pasas de uvas)

·Jamón y queso
·Espinacas, queso y nueces
·Queso, cebolla y olivas
·Tomate, queso y albahaca
·Humita (jamón serrano, maíz, queso)

·Atún
·Pollo

PARA PICAR 
·Bravas.......................................4,80€
·Rabas........................................6,50€
·Alitas de pollo con miel y mostaza..5,90€
·Huevos estrellados....................4,80€
·Huevos estrellados con beicon...5,20€
·Chorizo y morcilla brasa............6,50€
·Croquetas pollo caseras...........4,80€

BOCADILLOS 
·Chorizo al pan............................5,50€
(chorizo criollo, lechuga, tomate, chimichurri)

·Chivito al pan.............................7,50€
(bife de ternera, lechuga, tomate, jamón, queso, 
huevo frito) 

·Milanesa ternera al pan..............6,90€
(ternera rebozada, lechuga, tomate, mayonesa) 

·Milanesa pollo al pan.................6,90€
(pechuga rebozada de pollo, lechuga, tomate, salsa 
de miel y mostaza) 

·Hamburguesa de la casa...........9,90€
(hamburguesa 250grs 100% ternera, lechuga, 
tomate, jamón, queso, cebolla frita, beicon, huevo 
frito)

·Hamburguesa noche..................7,50€
(hamburguesa 150grs, lechuga, tomate, queso 
cabra, tomate confitado) 

Todos los bocadillos llevan patatas fritas

POSTRES
·Alfajores.....................................2,80€
·Milhojas............................................4€
·Tarta chocolate...............................4€
·Tarta chajá......................................4€
·Tarta de coco...................................4€
·Helado de vainilla o chocolate........3€

Pedido mínimo de 10€ 

BEBIDAS 
·Lata refresco...............................1,50€
·Lata cerveza...............................1,50€
·Lambrusco.................................9,50€
·Agua 1/2l.........................................1€

Pedido mínimo de 10€ 

ENSALADAS
·Búho 
(lechuga, brotes, tomate cherry, maíz, zanahoria, 
cebolla, salsa de mostaza, frutos secos, queso cabra)

·Tasca
(lechuga, brotes, tomate cherry, zanahoria, cebolla, 
maíz, aguacate, salsa yogurt, pollo rebozado)

·Fresca
(lechuga, brotes, tomate cherry, maíz, zanahoria, 
cebolla, atún, aguacate, pan tostado, olivas)

·Tropical
(lechuga, brotes, zanahoria, maíz, cebolla, palitos de 
cangrejo, piña, salsa rosa, olivas)

2,30€Unidad

11,50€

½ Metro
10€

6,80€

93 807 47 11
Menú diario a domicilio de martes 

a viernes de 12.30 a 15.30h
Reparto a domicilio jueves, viernes 

y sábados de 19 a 23h

   
La

 Tasca del Búho

RESTAURANTE 
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S’incrementa en un 50% la inscripció 
de gossos al cens d’animals
L’Ajuntament afi rma que ara no pot ti rar endavant el control 
de les deposicions per ADN per manca de mostres sufi cients
M. CABRERA

L’Ajuntament de Rubí ha fet 
un balanç positi u de la cam-
panya de ti nença responsa-
ble d’animals de companyia 
que va iniciar el 2017. Una 
campanya que, a més de 
tallers i informació, també ha 
reparti t lots d’higiene entre 
els propietaris d’animals de 
companyia, especialment 
de gossos. La intenció de 
tot plegat era complir una 
moció aprovada el 2016 i que 
instava el consistori a crear 
un banc d’ADN de gossos per 
tal de poder multar aquells 
propietaris que no recullen 
les deposicions. “El que hem 
fet és fomentar la inscripció 
al cens, perquè sense tenir 
més mostres no es pot fer un 
banc d’ADN, però amb esforç 
i temps ens anem apropant 
a l’objecti u”, ha explicat l’al-
caldessa de Rubí, Ana M. 
Martí nez.

El resultat de la campa-
nya ha estat d’un augment 

A Rubí hi ha 3.350 mascotes censades. / Mariona López

del 50% en la inscripció al 
cens d’animals de companyia 
de la ciutat, un tràmit que 
es pot fer de forma ràpida 
a l’OAC i pagant una peti ta 
taxa. De fet, la inscripció al 
cens és obligatòria per a tots 
els gossos, gats i fures. 

Així, actualment hi ha 
3.350 animals de companyia 
inscrits al cens, mentre que 
fa poc més de dos anys, la 
xifra era de 1.744. “És cert 
que no hem aconseguit una 

inscripció massiva i, per tant, 
no hem pogut crear el banc 
d’ADN, perquè no seria viable 
ni efi caç. Calculem que a Rubí 
hi ha prop de 12.000 gossos”. 
Tot i això, la màxima respon-
sable municipal ha valorat el 
resultat de la campanya de 
forma positi va i subratlla que 
cal “seguir treballant” per tal 
que tots els ciutadans que 
tenen mascotes s’impliquin 
en la recollida de les deposi-
cions: “Sabem que la majoria 

ja compleixen amb les seves 
obligacions, però encara hi 
ha alguns que no ho fan”.

Més de 400 multes
Agents de la Policia Local han 
posat 449 multes per infrac-
cions relacionades amb la ti -
nença responsable d’animals 
de companyia. D’aquestes, la 
majoria, 109, han estat per 
no tenir l’animal registrat al 
cens; 81 per dur el gos des-
lligat; 73 per no disposar de 
xip; 22 per estar amb el gos 
en una zona expressament 
prohibida; 7 per estar en una 
zona de jocs infanti l; 9 per no 
recollir les deposicions a la 
via pública; i 6 per orinar en 
un lloc prohibit.

A més, pel que fa als gos-
sos potencialment perillosos, 
s’han posat 38 multes per 
dur-los sense morrió; 37 per 
no tenir assegurança; 36 per 
no tenir llicència; 23 per dur-
lo sense lligar; 9 per no evitar 
riscos; i una per dur més d’un 
gos perillós.

Caçadors de Trastets 
i la Biblioteca impulsen 
el projecte TrastLab

La Biblioteca i el col·lecti u 
Caçadors de Trastets han 
impulsat el projecte Trast-
Lab, una iniciativa en col-
laboració amb el Centre 
de Recursos Pedagògics, 
que promou la millora, la 
preservació i el respecte a 
l’entorn natural i urbà, així 
com l’empoderament de 
l’alumnat en les accions de 
neteja de l’entorn.

El  TrastLab segueix 
l’exemple de l’anterior pro-
jecte, el BiblioLab, que es 
fonamentava en el treball en 
equip i multi disciplinari.

La primera de les acti vi-
tats va tenir lloc el dissabte 
al matí  amb el taller d’estam-

pació ‘Fem un bosc net’. El 
23 de febrer i el 9 de març es 
duran a terme dues sessions 
sobre la tècnica audiovisual 
de l’stop motion per a in-
fants entre 5 i 10 anys. El 23 
i 30 de març, està prevista 
una acti vitat de dibuix per a 
aquest grup d’edat a càrrec 
de l’arti sta Quim Conca i el 
6 i 13 d’abril es farà un taller 
de fotografi a per a infants 
de 8 a 12 anys a càrrec del 
fotògraf Carles Mercader.

Dins el marc del projec-
te, també hi haurà una ex-
posició a la Biblioteca entre 
l’1 d’abril i el 30 de juny, i la 
xerrada ‘Parlant de la terra’, 
el 26 de maig. / DdR

La iniciati va fomenta el respecte per l’entorn natural. / Arxiu
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La Fundació Vicente Ferrer rep 
2.000 euros de la boti ga Crisma
La boti ga de roba Crisma ha lliurat a la Fundación Vicente 
Ferrer un xec per valor de 2.000 euros per a desti nar-los 
a projectes solidaris a l’Índia. Des de fa 12 anys, la boti ga 
col·labora amb diverses ONG amb una campanya de venda 
de pijames, en la qual es desti na una part de cada venda 
al donati u. Crisma organitza cada any dues campanyes 
solidàries, al Nadal i abans de l’esti u. / DdR

Fa 12 anys que la boti ga de roba col·labora de forma solidària amb 
diverses enti tats que milloren la vida a l’Índia. / Cedida

Un centenar de persones condicionen 
l’entorn de la font de Sant Muç

REDACCIÓ

Un centenar de persones van 
parti cipar dissabte passat en 
una jornada de recuperació 
de la font de Sant Muç i el seu 
entorn, una zona que havia 
resultat molt afectada per 
les pluges del novembre. La 
iniciati va, impulsada per Rubí 
d’Arrel i amb el suport de l’AE 
Guspira, s’emmarca dins del 
projecte de recuperació de la 
font de Sant Muç promogut el 
2012 per l’enti tat rubinenca. 
En aquella ocasió, l’acció es 
va centrar en la font, en estat 

Fotografi a de família de la jornada. / J. Muntan

Es van plantar trenta arbres d’espècies autòctones. / J. Muntan

ruïnós.
Seguint aquest esperit i en 

un ambient molt familiar, es 
van talar diversos exemplars 
d’arbres d’espècies invasores 
i es va substi tuir per trenta 
arbres d’espècies autòctones. 
També es va desbrossar el 
sotabosc i es van polir les su-
perfí cies de fusta dels bancs, 
les taules i les baranes.

La jornada no només va 
tenir com a objecti u reverti r 
els danys causats per les 
pluges, sinó també millorar 
l’espai i fer d’aquest espai 
natural un punt d’interès per 

a la ciutadania.
Tot i els treballs fets du-

rant tot el matí , Rubí d’Arrel 
vol organitzar una segona 
jornada d’adequació, també 
amb l’enti tat Guspira, per tal 
de millorar tota la zona. En 
aquesta segona jornada, que 

es farà a la primavera, s’ade-
quarà la font i es desbrossarà 
un peti t bosc que hi ha molt 
a prop de la font. A banda, 
l’entitat té previst col·locar 
senyalització a la zona, per 
exemple, un plafó explicati u 
sobre la font.

La residència va fer una festa per celebrar els seus 16è anys d’acti vitat. / Carla Abril 

La Residència Amanecer celebra el 
16è aniversari amb moltes acti vitats
REDACCIÓ

La Residència Amanecer, 
situada al cèntric carrer Sant 
Jaume, número 28, va cele-
brar el 14 de febrer els 16 
anys de funcionament. Per 
celebrar l’aniversari, durant 
tota la setmana, el centre va 
organitzar diferents acti vitats 
lúdiques i festi ves. 

Entre aquestes activi-
tats festi ves, van tenir lloc 
les actuacions de les corals 
AVAN i Tardor de la Floresta, 

o una mostra de fotografi es 
del passat i present de les 
persones residents. No va 
faltar el pastí s d’aniversari, 
una exhibició de balls amb 
música Swing o una actuació 
musical amb play-backs. En 
les dues darreres acti vitats, 
tant la directora del centre, 
Lina Arranz, com algunes 
treballadores, es van implicar 
personalment i van fer passar 
una estona molt distreta a 
totes les persones residents 
i als seus familiars, que s’han 

sumat a la celebració.
Arranz explica que “tot 

l’equip professional del cen-
tre està molt orgullós de 
prestar aquest servei social 
al poble de Rubí”. 

En aquest sentit, asse-
nyala que “la nostra fi losofi a 
és la d’una atenció centrada 
en la persona i anem apre-
nent tots junts, any rere any, 
a millorar la nostra feina per 
conti nuar oferint una atenció 
digna i de qualitat a la gent 
gran”.

Acti vitat solidària amb una nena d’Ullastrell 
afectada per MSD, una malalti a rara
El CRAC acull diumenge de 10.30 a 12.30 hores una sessió de 
Biopolis júnior, un joc de taula a parti r de 8 anys que combi-
na el millor d’altres jocs com el Monopoly, el Picti onary o el 
Trivial. Els diners recaptats de les inscripcions es desti naran a 
la recerca per la cura d’MSD, una malalti a degenerati va que 
només dona una esperança de vida de 10 anys als infants 
afectats. La Ivet, una nena d’Ullastrell, té 3 anys i és l’única 
diagnosti cada a Espanya d’MSD. La inscripció es pot fer a la 
web www.curamsd.org/biopolis. Els adults paguen 10 euros 
i els infants fi ns a 12 anys, 5 euros. / DdR
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 www.britishhouse.es - info@britishhouse.es - 935860825 - Av. Barcelona 21, RUBÍ

L’escola d’idiomes British 
House s’ha posicionat com 
a referent en el món de la 
formació en idiomes a em-
preses, no tan sols de la 
nostra ciutat, sinó també de 
tota la comarca. 

La clau del seu èxit, en 
paraules de la seva Direc-
tora Griselda Grau, és “una 
formació rellevant, feta a 
mida per tal d’adreçar les 
necessitats particulars de 
cada empresa”. 
És per això que British 
House ofereix classes 

d’idiomes (anglès, francès, 
alemany, japonès, rus, 
xinès, portuguès, italià, 
i català i castellà per 
a estrangers), sent 
tota aquesta formació 

Fundació Tripartita. A més 
a més, per tal de facilitar tot 
el procés a les empreses, 
British House s’encarrega 
de la tramitació de la 

Amb l’objectiu d’oferir un 
servei 100% customitzat, 
British House també fa 
classes online, per tal 

que els alumnes que han 
de viatjar no es perdin cap 

tot el curs a distància per 
Skype. Aquesta formació 

Si desitgeu més infor-
mació sobre qualsevol 
dels programes que l’es-
cola us ofereix, us podeu 
posar en contacte amb 
British House trucant al 
935860825, visitant l’escola 
central (Av. Barcelona 21) o 
entrant al web: 
www.britishhouse.es.

BRITISH HOUSE FORMANT EN IDIOMES 
A LES EMPRESES DEL VALLÈS

ANGLÈS, RUS I XINÈS 
PER A PRINCIPIANTS

Classes 1 dia a la setmana. Grups súper reduïts. Inici març.
Comença ara i no paguis matrícula!* Informa-te’n ara!

你說中國話嗎？
Do you speak 

*p
or

ta
nt

 a
qu

es
t a

nu
nc

i.

Alguns dels seus clients
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Alguns dels seus clients

Alumnes de l’escola Balmes 
par� cipen a Atenes en la primera 
trobada del projecte Erasmus+
Una delegació de cinc alum-
nes del Col·legi Balmes ha 
viatjat a Grècia, en represen-
tació del centre, per par� ci-
par en la primera trobada del 
projecte Erasmus+.

Aquest projecte es basa 
en la col·laboració internaci-
onal d’escoles per a l’inter-
canvi de pràc� ques educa� -
ves. Juntament amb centres 
d’Irlanda, Itàlia, Grècia, Cro-
àcia i Letònia, els alumnes 
del Cicle Superior hauran de 
crear una empresa des de 
zero i comercialitzar produc-
tes a través d’internet, tot 
basant-se en el reciclatge i 

u� litzant l’anglès com a llen-
gua vehicular. A més, el pro-
jecte inclou sis viatges que es 
realitzaran trimestralment al 
llarg dels dos anys que dura 
el projecte.

El motiu de la primera 
trobada, realitzada a Atenes, 
va ser el de crear vincles en-
tre alumnes i formar-se amb 
diferents tallers relacionats 
amb el reciclatge. Els alum-
nes, que han estat acollits 
per famílies gregues s’han re-
lacionat amb els alumnes de 
tots els països par� cipants i 
han pogut gaudir, a més, de 
visites culturals. / DdR

La delegació del Col·legi Balmes, a Atenes. / Cedida

Cinema i fi losofi a 
en els Cafès
 fi losòfi cs de l’escola 
Pau Casals
L’escola Pau Casals, dins del 
seu projecte Magnet, enfor-
teix el vincle família-escola 
amb ac� vitats que permeten 
compar� r el projecte educa-
� u. Aquesta setmana, alum-
nes, pares i mares i mestres 
han gaudit d’una tarda de 
‘Filosofi a i cinema’. Iñaki An-
drés, formador del projecte 
de Filosofi a per a infants de 3 
fi ns a 18 anys, ha dinamitzat 
la sessió amb curtmetratges 
que es treballen al centre 
educa� u. Famílies i mestres 
han compar� t berenar, cine-
ma i fi losofi a. 

El programa Magnet-Ali-
ances per a l’èxit educatiu 
és un programa impulsat 
per la Fundació Jaume Bofi ll, 
el Departament d’Ensenya-
ment i l’Ins� tut de Ciències 
de l’Educació de la UAB, que 
té per objec� u acompanyar 
els centres educatius en el 
desenvolupament d’un pro-
jecte en aliança amb una 
ins� tució, que en el cas del 
centre rubinenc és la Filmote-
ca de Catalunya. El programa 
impulsa els aprenentatges 
competencials i la innovació 
educa� va. / DdR
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Vuit empreses locals, entre les fi rmes 
amb més volum de negoci a BCN
REDACCIÓ

Vuit empreses de Rubí apa-
reixen entre les 250 compa-
nyies amb més facturació de 
la demarcació de Barcelona, 
segons recull l’informe ‘Es-
tructura empresarial de la 
demarcació de Barcelona 
2018’, que avalua i analitza 
la informació de les societats 
mercantils amb seu social 
a la demarcació per tal de 
donar una visió general de 
l’economia i el teixit empre-
sarial i produc� u.

L’estudi ordena 250 em-
preses segons el volum de 
facturació de l’any passat. 
Les companyies rubinenques 
que apareixen en aquesta re-
lació són B Braun Medical SA 
(118), Con� nental Automo� -
ve Spain SA (127), Top Cable 
SA (150), B Braun Surgical 
SA (183), PPG Iberica Sales 
& Services SL (196), Societat 
Catalana de Petrolis SA (197), 
DSV Air &Sea SAU (240) i DSV 
Road Spain SA (249).

El document també situa 
el Vallès Occidental com la 
tercera comarca que genera 
més volum de negoci de la 
demarcació, després del Bar-

celonès i del Baix Llobregat, i 
on hi ha un teixit empresarial 
més diversifi cat. Actualment, 
Rubí concentra el 8,9% de la 
facturació generada pel teixit 
empresarial de la comarca. 
D’aquesta manera, Rubí se si-
tua en quart lloc, darrere de 
Sant Cugat del Vallès, Mont-
cada i Reixac i Terrassa, en 
la classifi cació de municipis 
del Vallès Occidental pel seu 
volum de negoci. “Un cop 
més, Rubí destaca per la seva 
indústria competitiva i de 
qualitat”, diu Rafael Güeto, 

regidor de Desenvolupament 
Econòmic Local.

En l’àmbit sectorial, di-
verses empreses de Rubí es 
troben en les classifi cacions 
que estableixen un rànquing 
de les vint-i-cinc empreses 
amb major volum de negoci 
segons l’ac� vitat econòmica 
que desenvolupen. B Braun 
Surgical SA, que es dedica a 
la fabricació de productes 
mèdics, es col·loca en la 
segona posició en el sector 
d’altres indústries manufac-
tureres. 

La B Braun és l’empresa de Rubí que més factura. / Cedida

10 dones de B Braun Rubí promouen 
la ciència i la tecnologia a les escoles

Algunes de col·laboradores de B Braun que van par� cipar a la ini-
cia� va. / Cedida

Amb mo� u del Dia Internaci-
onal de la Dona i la Nena en 
la Ciència que, es va celebrar 
l’11 de febrer, 100 dones amb 
perfi l cien� fi c i tecnològic, 10 
de les quals eren de la B Braun 
de Rubí, van oferir xerrades 
simultànies a 100 escoles 
catalanes per fomentar les 
vocacions cien� fi cotècniques 
entre els alumnes de Primària 
i ESO.

Les 10 dones de la plan� lla 
del centre de treball rubinenc 
són expertes en cibersegu-
retat, enginyeres industrials, 
químiques i biòlogues que 
trenquen els es� gmes i preju-
dicis del que suposa ser dona 
en professions tradicional-
ment ocupades per homes. En 
aquestes xerrades van explicar 

a alumnes d’entre 10 i 12 anys, 
que comencen a plantejar-se 
què ser de gran, quines són les 
seves vivències en l’àmbit de 
la ciència i la tecnologia.

Aquesta inicia� va creada 
per la Fundació Catalana de 
Recerca i Innovació juntament 
amb el Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat i el 
Consorci d’Educació de Barce-
lona té un doble objec� u: per 
una banda, fer visible l’actual 
paper estratègic de les dones 
a la ciència i la tecnologia, 
en sectors tant públics com 
privats; i per l’altra, fomentar 
les vocacions cien� fi ques i tec-
nològiques entre els adoles-
cents, especialment les nenes 
i joves, que sovint opten per 
i� neraris socials. / DdR

Seguiment desigual de la vaga 
general convocada pel judici
Prop de 500 persones es manifesten amb mo� u de l’aturada

La concentració va tenir lloc davant de l’Ajuntament i va reivindicar els drets socials i polí� cs. / M.C.

La vaga general convocada 
per la intersindical CSC i amb 
el suport dels par� ts indepen-
den� stes i les en� tats ANC i 
Òmnium amb mo� u del judici 
als líders independen� stes va 
tenir un seguiment desigual 
a Rubí. A primera hora del 
ma� , es van produir algunes 
incidències ocasionades per 
talls de trànsit en carreteres 
propers importants –es va 
tallar la C-58 a l’alçada de 
Sabadell– i del transport pú-
blic –durant unes hores els 
piquets van ocupar les vies 
de FGC a l’estació de Sant 
Cugat–.

La majoria de comerços 
van obrir amb normalitat 

durant tot el dia, tot i que una 
minoria va optar per secundar 
la vaga i altres van abaixar la 
persiana a partir de les 12 

hores, coincidint amb l’inici de 
l’aturada de país, que també 
estava convocada per dijous.

Pel que fa a les escoles i 
ins� tuts, el seguiment va ser 
desigual, mentre als centres 
de primària va ser baix, en els 
ins� tuts la vaga es va secun-
dar majoritàriament.

Manifestació i piquets
Al migdia es va convocar una 
manifestació que va anar des 
de la plaça de la Nova Estació 
fi ns a la plaça Pere Aguilera. 

Allà, prop d’unes 500 per-
sones es van concentrar i 
es va llegir un manifest que 
reivindicava “els drets socials i 
polí� cs”, cri� cava els “empre-
sonaments per mo� us polí� cs 
i culturals” i lamentava que “a 
l’estat espanyol la dissidència 
sigui perseguida i empresona-
da”. Els manifestants van fer 
crits de ‘Llibertat!’ i de ‘Vaga 
general!’. En acabar la con-
centració, els manifestants es 
van tornar a desplaçar fi ns a 
l’Estació. / M.C.Alguns comerços van optar per sumar-se a l’aturada. / M.C.
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Primàries Rubí presenta 7 
candidats a cap de llista 

El col·lectiu Primàries Rubí 
ha presentat les set perso-
nes que s’han inscrit a les 
primàries del partit amb 
l’aspiració de ser caps de 
llista de la candidatura. Es 
tracta de Maria Cristina Ál-
varez, Fina Bonet, Jordi Joan 
García, Lluís Roset, Imma 
Tamame, Miquel Rubio i 
Albert Torra. “Ens sembla 
que tenir set candidats són 
molts, són persones di-
verses, alguns venen de 
l’esquerra, de l’esquerra 
anticapitalista i hi ha un de-
mòcrata cristià”, ha explicat 
Albert Sorrosal, portaveu de 
Primàries Rubí.

El portaveu ha insistit 
que la intenció de Primà-
ries Rubí era conformar 
una llista unitària de partits 
independentistes, però, 
tot i que això finalment no 
ha estat possible, Sorrosal 
considera que la candi-
datura independentista 
pot mobilitzar un sector 
de població cansada dels 
partits tradicionals. “Hi ha 
molta gent que en aquests 
moments hi ha el risc que es 

quedi desmotivada i a casa”, 
i afegeix que la principal 
prioritat és fer efectiva la 
república, però sense deixar 
de banda Rubí. “Tenim una 
idea molt clara de com s’ha 
de fer efectiva la república, 
és la nostra aposta principal, 
però també tenim unes 
idees molt concretes sobre 
Rubí, no només parlem de 
república”, ha apuntat.

Fins aquest dissabte, els 
set candidats han fet cam-
panya electoral i tothom qui 
ho vulgui els podrà votar. 
De fet, tot i que actualment 
hi ha més de 400 inscrits, 
Albert Sorrosal ha explicat 
que qui ho vulgui es po-
drà inscriure en el mateix 
moment per poder votar. 
Les primàries seran aquest 
dissabte de 10 a 20 hores 
al local situat a l’avinguda 
Barcelona, 5. Per poder par-
ticipar en la votació, caldrà 
presentar el DNI.

El guanyador de la vo-
tació serà l’alcaldable de 
Primàries Rubí i la resta 
configuraran la llista per 
orde de resultat. / DdR

Els candidats a Primàries Rubí / carla abril

c’s mostra el seu rebuig 
a indultar els líders 
independentistes encausats

icV lamenta la baixa inversió 
en els barris i les urbanitzacions
M.c.

Iniciativa per Catalunya Verds 
(ICV) ha criticat el govern 
local, que considera que 
no destina prou recursos 
als barris i urbanitzacions 
de la ciutat. En concret, la 
portaveu de la formació, 
Ànnia García, considera que 
en matèria d’inversió estan 
“totalment abandonats”. Un 
exemple d’aquesta situació, 
segons explica la portaveu, 
és el nou parc de Sant Muç, 
ubicat a l’avinguda de Can 
Tapis: “Es tracta d’una obra 
que figurava al Pla d’inver-
sions 2016-2017, que es va 
iniciar el gener del 2018 i que 
actualment està aturada des 
de l’estiu”. 

Pel que fa al darrer Pla 
d’inversions, García reconeix 
que es van projectar partides 
de 145.000 euros a cinc ur-
banitzacions, però denuncia 
que només han servit per fer 
“tasques de manteniment: 
desbrossament i arranjar 
voreres i ferm, això no són 
inversions”.

Per Ànnia García, hi ha 
moltes carències en la pla-
nificació de l’espai públic i la 

millora dels barris: “Han estat 
quatre anys perduts des de la 
perspectiva de convertir Rubí 
en una ciutat cohesionada 
que respongui a les necessi-
tats dels veïns i les veïnes en 
relació a la mobilitat i el gaudi 
de l’espai públic”. Per la diri-
gent ecosocialista, al govern 
local li ha mancat “mirada 
i planificació global de les 
necessitats reals dels barris 
i les urbanitzacions”.

D’altra banda, Iniciativa 
també ha criticat que la Tau-
la d’urbanitzacions encara 

no s’hagi reunit. El regidor 
d’ICV, Pau Navarro, ha dit que 
aquest òrgan “és una bona 
eina per fer una comunicació 
bilateral”, però que encara 
no s’ha posat en funciona-
ment i està a l’espera del 
reglament. 

Per Navarro, l’acció de 
l’Ajuntament a les urbanit-
zacions, ha estat únicament 
donar resposta a “demandes 
puntuals”, obviant inversions 
molt importants, com ara 
la reforma del carrer Ave-
llaners.

Ciutadans (C’s) presentarà 
al Ple de febrer una moció 
per refusar “la impunitat 
i la concessió d’indults 
als encausats pel cop a la 
democràcia si la justícia 
els condemna”. La moció 
arriba dies després d’ini-
ciar-se el judici contra 12 
líders independentistes, 
entre els quals hi ha els 
membres del govern que 
va fer possible la celebració 
del Referèndum i que no 
van marxar de l’estat, els 
dos líders de les principals 
entitats independentistes 
i l’expresidenta del Parla-
ment Carme Forcadell.

Un cop finalitzi el ju-

dici, el Tribunal Suprem 
decidirà si els acusats són 
culpables o innocents dels 
delictes dels quals se’ls 
acusa: rebel·lió, sedició i 
malversació.

En el text de la moció, 
C’s recorda que “amb les 
seves decisions i actes, els 
polítics separatistes que es-
tan a la presó van propiciar 
una crisi institucional i sen-
se precedents a Espanya” i 
subratlla que “els encausats 
no s’han penedit, demos-
trant el seu menyspreu per 
la llei, la democràcia i la 
convivència”, segons el por-
taveu del grup municipal, 
José Abadías. / DdR

L’AUP vol reconvertir l’antic 
camp de golf en un parc

REDacció

L’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) presentarà una 
moció al Ple de febrer per 
tal que l’Ajuntament de Rubí 
iniciï, juntament amb el de 
Sant Cugat, negociacions 
amb l’Incasòl per tal de recu-
perar els terrenys del camp 
de golf de Can Sant Joan, 
actualment tancat.

La intenció de la for-
mació seria que el camp 
es transformés en un gran 
parc periurbà entre Rubí i 

Sant Cugat, incloent-hi un 
centre cívic, una zona de 
restauració i una zona de 
concerts.

La formació assembleà-
ria recorda que durant els 
anys 90 hi va haver una gran 
lluita veïnal per evitar que 
una part dels boscos de Can 
Sant Joan es convertissin 
en un camp de golf, però 
malauradament el projecte 
va tirar endavant.

L’empresa que gestio-
nava el camp de golf va fer 
fallida l’any passat i l’Incasòl, 

propietari dels terrenys, va 
decidir rescindir el contrac-
te. Per aquest motiu, l’Alter-
nativa creu que caldria recu-
perar aquests terrenys per al 
seu ús públic, aprofitant els 
edificis que ja hi ha per fer 
equipaments. El futur parc 
periurbà podria connectar 
amb el parc de Ca n’Oriol, 
i per aquest motiu, l’AUP 
demana a l’Ajuntament que 
tingui en compte aquesta 
possibilitat abans d’afrontar 
la reforma del parc de Ca 
n’Oriol.

EUia trenca amb 
els comuns per 
discrepàncies 
amb Iniciativa

Segons ICV, les obres del futur parc de Sant Muç estan pràcticament 
aturades  des de l’estiu. / Mariona López

Esquerra Unida i Alternativa 
(EUiA) no es presentarà a les 
eleccions municipals amb els 
comuns. El portaveu de la 
formació, Martín Pretel, ha 
acusat Iniciativa per Catalu-
nya Verds (ICV) d’apropiar-se 
del moviment polític: “La 
nostra proposta era anar en 
el número 3 de la llista, en-
teníem que hi havia d’haver 
un membre d’ICV, un mem-
bre de Podem i un d’EUiA, i 
això no s’ha respectat, ICV 
s’ha imposat en funció dels 
seus criteris polítics”. Martín 
Pretel creu que Iniciativa l’ha 
“vetat” perquè en l’espai dels 
comuns “hi ha una persecució 
contra el sector sobiranista”, i 
ho vincula a les renúncies de 
Xavier Domènech i Elisenda 
Alamany. També ha criticat 
que no s’hagin celebrat pri-
màries per definir la llista.

Ara, l’assemblea d’EUiA 
haurà de decidir el posiciona-
ment a les municipals. Una de 
les opcions és apel·lar al vot 
de conciència entre En Comú 
Podem i l’Alternativa d’Unitat 
Popular (AUP), però tampoc 
es descarta la possibilitat de 
tornar a l’AUP. De fet, quan 
EUiA va anunciar fa uns me-
sos el trencament amb l’AUP, 
diversos membres del partit 
es van quedar. Entre ells, Ivan 
Hernáez i Esther Gómez, que 
són a la llista de l’Alternativa.

La portaveu d’ICV i can-
didata d’En Comú, Ànnia 
García, ha negat que Iniciativa 
s’hagi apropiat de la formació 
política, ja que “la meitat de 
la llista està conformada per 
persones que venen de l’àm-
bit dels comuns i indepen-
dents que no tenen vinculació 
amb ICV”. També ha negat cap 
veto a la figura de Martín Pre-
tel ni d’EUiA. Pretel estava al 
número 7 de la llista i també 
ho estaven dos membres més 
d’EUiA: Daniel Esteban (15) i 
Meritxell Concha (20).

La dirigent ha insistit que 
l’assemblea és qui va decidir 
no fer l’elecció de la llista per 
trams, perquè amb la unió 
posterior amb Podem hagués 
quedat “desvirtuada”. / M.C.

Martín Pretel, d’EUiA. / C. Abril

El camp de golf està completament abandonat. / Mariona lópez
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ERc vol una indústria neta, 
sostenible i amb valor afegit

JxRubí creu que cal millorar 
la il·luminació dels carrers

c. caRRasco

Esquerra Republicana de Ca-
talunya (ERC) considera que 
Rubí ha d’apostar clarament 
pel seu vessant industrial 
amb el repte de treballar per 
aconseguir una indústria neta, 
sostenible i amb valor afegit. 
Així ho ha assenyalat el candi-
dat d’ERC, Xavier Corbera, qui 
ha recordat que el 40% dels 
rubinencs en actiu treballen 
als polígons locals i que l’acti-
vitat industrial genera riquesa 
i ocupació.

Per assolir aquest repte, 
els republicans proposen ac-
cions concretes com invertir 
en posar al dia els polígons 
de ciutat i establir mesures 
concretes per al seu mante-
niment, facilitar les eines i les 
infraestructures necessàries 
perquè la indústria rubinenca 
sigui competitiva i finalitzar 
el procés de recepció dels 
tres polígons que resten pen-
dents.

Corbera també ha apun-
tat que Rubí és la segona 
concentració industrial de 
Catalunya, per la qual cosa 
hauria d’encapçalar l’eix de 
la B-30 i hauria de comptar 

m. cabRERa

Junts per Rubí (JxRubí), la 
candidatura impulsada des 
del Partit Demòcrata Europeu 
Català (PDeCAT) per a les 
eleccions municipals, con-
sidera que la ciutat no està 
prou ben il·luminada i que 
això suposa un problema de 
seguretat ciutadana. L’alcal-
dable de la formació, Jaume 
Buscallà, ha explicat que hi 
ha almenys una trentena de 
carrers que no tenen una 

amb un espai de congressos 
o fires per mostrar l’activitat 
industrial de la ciutat. Un espai 
que, segons ERC, podria ser 
l’antiga fàbrica del Vapor Nou 
que es podria incorporar al pa-
trimoni municipal per donar 
resposta a les necessitats del 
sector industrial i de la resta 
de la ciutat. També creuen 
que cal buscar finançament 
supramunicipal creant una 
oficina dedicada a la cerca de 
subvencions de la Unió Euro-
pea o la Generalitat.

L’alcaldable d’ERC ha apro-
fitat per presentar Robert 
Masalias, número 5 de la 

il·luminació suficient: “Hem 
constatat problemes en molts 
carrers que no tenen prou 
il·luminació, especialment a 
la zona de Ca n’Oriol, els vol-
tants de l’avinguda de l’Esta-
tut i algunes urbanitzacions”. 
També creu que cal millorar 
la il·luminació a moltes de 
les parades d’autobús i a les 
cruïlles.

Buscallà considera que 
la insuficient il·luminació de 
la via pública comporta una 
inseguretat als carrers que 

seva llista electoral, expert en 
finances i amb llarga experi-
ència en el sector industrial, 
com “la persona adequada 
per afrontar aquest repte”. 
Masalias ha apuntat que els 
polígons necessiten una in-
versió a fons per posar-los al 
dia i poder aprofitar totes les 
potencialitats econòmiques 
de la ciutat. “Cal millorar 
l’accessibilitat als polígons, ja 
que tenim els mateixos ponts 
i accessos de fa 30 anys, no 
pot ser que el ferm estigui tan 
malmés i s’ha de millorar la 
connectivitat a la xarxa, l’en-
llumenat...”, assenyala.

es podria evitar amb la intro-
ducció de més punts de llum. 
“A les nits no hi ha suficient 
il·luminació per caminar de 
forma tranquil·la”.

D’altra banda, en relació 
a la convocatòria de les elec-
cions generals del 28 d’abril, 
Jaume Buscallà ha demanat 
“unitat dins del front inde-
pendentista per fer front als 
perills evidents que suposen 
determinades formacions 
que, fins i tot, són un perill 
per la democràcia”.

Xavier corbera i Robert masalias, al polígon la llana. / c.c.

Parc infantil de Les Torres, amb escassa il·luminació. / Mariona López



La setmana passada l’alcaldessa de 
Rubí, la socialista Ana M. Martínez, 
anunciava una campanya de recollida 

de signatures per reclamar l’hospital a Rubí, 
després de denunciar públicament que la 
Generalitat no atenia les reivindicacions de 
la nostra ciutat en l’àmbit sanitari. Uns dies 
després, l’alcaldessa de Sant Cugat, Carmela 
Fortuny, del PDeCAT, assegurava a un mitjà 
de comunicació que Salut li havia confi rmat 
que el futur centre sanitari que ha de donar 
servei a totes dues poblacions estaria a Sant 
Cugat i que després de les eleccions la Gene-
ralitat donaria més detalls.

L’hospital, com no podia ser d’una altra 
manera, torna a ser tema de campanya elec-
toral. Més enllà d’aquest fet, tot fa pensar que 
Salut pot estar tornant a plantejar-se l’ad-
quisició de l’Hospital General de Catalunya 

(HGC), o d’una part d’aquest, per destinar-lo 
a servei públic. Fent aquesta mena de política 
fi cció que està tan de moda, com ara posici-
onar-se sobre fets que no s’han produït, si 
aquest fos el cas, no seria una mala notícia 
per la ciutat.

És cert que el centre no estaria físicament 
al terme municipal, però és de fàcil accés per 
als rubinencs, tant en vehicle privat com en 
transport públic. De fet, està més a prop de 
gran part del nucli urbà de Rubí que no pas 

de Sant Cugat i l’estació dels Ferrocarrils està 
a només una parada de la de Rubí, mentre 
que els terrenys de Can Sant Joan  on es va 
projectar l’hospital de Rubí no tenen accés 
en tren i està relativament apartat del centre 
de la ciutat.

A més, l’Hospital Vicente Ferrer, com es 
va batejar el projecte, es va reajustar a la baixa 
l’any 2010, reduint els llits a una vintena. Seria 
un centre sanitari que atendria els processos 
programats de poca o mitjana complexitat de 

la majoria d’especialitats i les proves diagnòs-
tiques més habituals. Per a la resta d’especifi -
citats i per situacions que requereixin atenció 
d’alta complexitat, els rubinencs s’haurien de 
continuar desplaçant a un dels dos hospitals 
de Terrassa.

Les necessitats i mancances en l’àmbit 
sanitari dels rubinencs són conegudes i han 
generat reivindicacions justes que s’estan 
agreujant segons avança el temps. Quan Salut 
fi nalment detalli quins plans té per al mapa 
sanitari al Vallès, serà el moment de valorar 
la seva proposta, i fer-ho més amb el cap que 
amb el cor. Serà també el moment en el qual 
si la proposta no convenç, es faci sentir la veu 
del territori. De forma clara i unànime. Tot 
el que passi abans, a falta d’aquests detalls, 
és política fi cció. Això que està tan de moda, 
sobretot en temps de campanya.

L’hospital, de campanya
EDITORIAL

Divendres, 22 de febrer de 2019 OPINIÓ14

Per un Rubí de totes i tots

El Tuit de la setmana                 18 de febrer

Dani Pernas Llobet       
@dani_pernas

...i així va (‘#incivisme 
a #Rubicity... aparco 
on em sembla, pas de 
vianants tapant el pas dels 
vianants, i impedint el gir 
del #bus... #ianarfent

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a les xarxes socials

Toni García
Veïns per Rubí

Arriba un moment decisiu pel futur de la nostra 
ciutat: en tres mesos tindrem l’oportunitat d’es-
collir un nou Ple en les eleccions municipals.

Aquest últim mandat ha sigut del tot anò-
mal, amb un inici de mandat on l’actual govern 
va disposar del suport, als primers pressupostos, 
els de 2016, d’ERC, C’s, l’AUP, i ICV. Fins i 
tot l’hemeroteca recull les insinuacions d’ERC 
i d’ICV, en una roda de premsa conjunta, de 
la possibilitat d’entrar en un govern amb el 
PSC.

Un any després, es trenquen les opcions de 
diàleg amb un gruix important de l’oposició 
amb l’operació “trànsfuga”, ideada per part 
de l’alcaldessa Ana María Martínez per por a 
perdre l’alcaldia. 

Des d’aquell moment, el govern del PSC 
s’ha mantingut en mans de Ciutadans, del 
Partit Popular (amb regidors després expulsats 
del partit) i de regidors no adscrits. No és una 
qüestió menor recordar que a Andalusia, el 
PP i Ciutadans estan governant amb el suport 
necessari d’un partit que ha demanat, entre 
altres qüestions molt greus, la derogació de la 
llei contra la violència de gènere.

Podem recordar altres qüestions anòmales 
que hem viscut: el tancament d’un programa 
de Ràdio Rubí per fer satírica política, la in-
tenció de realitzar una obra faraònica al parc 
de Ca n’Oriol sense consens polític, l’aprovació 
provisional del POUM sense ampli consens i 
amb el suport de regidors no adscrits, alguns 
expulsats del seu partit polític, etc.

D’altra banda hem viscut molts plens 
municipals on la majoria de temps de debat 
s’ha dedicat a qüestions que no són compe-
tència municipal, en molts casos, debats que 
han generat molta tensió, sense la voluntat de 
resoldre els grans problemes que tenim com 
a municipi.

Des de Veïns per Rubí sempre ens hem 
centrat, i ho continuarem fent, en la política 
local i les grans necessitats i dèfi cits que tenim 
com a municipi: manteniment de l’espai urbà, 
neteja, falta d’aparcament a molts barris, inse-
guretat, transparència, participació ciutadana, 
gestió efi cient dels recursos públics, etc.

Veïns per Rubí s’ha convertit en l’única 
garantia per liderar un govern sense sectaris-
mes, un govern per a totes les rubinenques i 
tots els rubinencs, des del respecte màxim a 
qualsevol idea legítima, democràtica i pacífi ca 
de qualsevol ciutadà. En defi nitiva, la garantia 
per un Rubí de totes i tots.

Dani Pernas Llobet       

ARTICLE D’OPINIÓ

- En l’edició del Diari de Rubí de la setmana passada, s’indicava erròniament que Rubí encara tenia Franco 
com a fi ll predilecte, tal com consta en l’acta del Ple de juny del 1963, quan en realitat el Ple va anul·lar aquest 
nomenament l’any 1999. El que sí queden són alguns vestigis de l’època, com ara plaques d’edifi cis. 

- En l’edició del Diari de Rubí de la setmana passada, l’escriptor terrassenc Santi Baró indicava que la seva 
novel·la ‘La fi lla de la tempesta’ era la primera ambientada en la rierada del 1962, quan en realitat hi ha altres 
novel·les on es refl ecteix aquest succés, com la de l’autora rubinenca Gracia Pérez ‘Una villa, una vida, una 
historia que contar’, entre altres. 

FE D’ERRADES / ACLARIMENTS
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Molts ens preguntem què pas-
sa amb l’Arxiu Roset. Molts 
ens demanem perquè encara 
no s’ha fet un centre d’imatge 
o un arxiu que posi en valor, 
entre altres, tot el material dels 
fons de l’arxiu de Josep Maria 
Roset per tal que la ciutat i 
els seus habitants se’n puguin 
benefi ciar. Per què tot aquest 
material encara és a casa del 
Sr. Roset, tot i ser, en bona 
part, propietat de la ciutat? 
És una pregunta retòrica, fa 
molts anys que en Roset va fer 
la cessió del seu arxiu a l’Ajun-
tament, l’any 1997. Fa 21 anys, 
per a ser precisos. Cessió que, 
com que comportava el com-
promís a mig terme de fer un 
Centre d’Imatge, es va regular 
amb un conveni de dipòsit 
que havia de caducar el 2008, 
i que es va allargar amb una 
pròrroga fi ns a l’any 2011 per-
què l’Ajuntament encara no 
disposava de les condicions. 
Des del primer moment, la 
família no ha parat de picar a 
la porta de l’Ajuntament per 
tal que es faci realitat el que es 
va acordar i es tanqui el tracte: 
un Centre d’Imatge per posar 
en valor els materials i garan-
tir-ne la conservació, perquè 
tothom els pugui consultar 

El cas de l’arxiu Roset, un plany i un prec

i estudiar, per preservar la 
memòria gràfi ca de la ciutat 
i per poder exportar Rubí cap 
enfora, perquè puguem formar 
part de la història del Vallès, 
de l’Àrea Metropolitana, de 
Catalunya i del país, si cal.

En aquests vint-i-un anys, 
és ràpid de dir, s’ha passat per 
quatre alcaldes, per cinc direc-
tors de la Direcció General de 
Patrimoni Cultural de la Ge-
neralitat i per nou Consellers 
de Cultura, i el tema segueix 

encallat. Ens consta que de 
fora ho han intentat, però la 
resposta sempre pertinent 
de l’Ajuntament dient que 
avança el que no avança, frena 
constantment l’impuls que des 
de dalt els demanen. La reali-
tat és que, si s’està fent feina, 
ningú no en veu els resultats, i 
el temps passa i passa. Difícil-
ment es pot arribar a una altra 
conclusió que a una la manca 
de sensibilitat i de voluntat 
política per donar valor a 

allò que ens dignifi ca com a 
poble i com a persones. No 
és comprensible per a ningú 
que a hores d’ara aquest tema 
no estigui resolt. Un tema que 
és un llast per a Josep Maria 
Roset que, els que el coneixem 
bé, sabem que s’ha dedicat en 
cos i ànima a fer prevaldre la 
memòria i a lluitar perquè 
Rubí pugui tenir el seu propi 
Centre d’imatge.

On és la ciutat en aquest 
tema? Qui tancarà la patata 
calenta que és l’Arxiu Roset i 
dignifi carà la seva persona tal 
com es mereix? Qui resoldrà el 
futur d’uns materials (el color) 
que s’estan fent malbé i que 
cal preservar amb urgència? 
Qui farà l’esforç per lluitar 
perquè la resta de materials 
de què disposa aquest fotògraf 
quedin també per a la ciutat? 
Ens demanem, modestament, 
perquè un material que a ho-
res d’ara fora de Rubí tothom 
sap que és d’Interès Nacional, 
a la nostra ciutat passa desa-
percebut i la persona que n’és 
l’exponent i artífex, relegada a 
l’oblit. Quantes fotografi es de 
Roset veieu publicades amb 
el seu nom? Quants estudis 
s’han fet del seu llegat? I no 
només del material gràfi c que 

ha aplegat de conciutadans 
seus, sinó de la seva pròpia 
obra, que és segurament, tal 
com es reconeix fora, del bo i 
millor del país.

I aquí ho deixem, una 
refl exió oberta, un plany i un 
prec per una situació injusta 
cap a una persona que ningú 
dubta en reconèixer-li els 
mèrits pel que, a molts nivells 
i des d’entitats molt diverses, 
ha fet per la ciutat.

Miquel Llugany 
(Primer alcalde 
de la Transició)
Eduard Pallejà 

(Exalcalde de Rubí) 
Núria Buenaventura 

(Exalcaldessa de Rubí)
Francesc Sutrias 

(Extinent d’Alcalde de 
l ’Ajuntament de Rubí)

Lorenzo Blanco 
(Extinent d’Alcalde de 
l ’Ajuntament de Rubí) 

Pere Jacas 
(Exregidor de Cultura de 

l ’Ajuntament de Rubí) 
Josep Ollé 

(Exregidor de Cultura de 
l ’Ajuntament de Rubí) 

Marisol Rico 
(Exregidora de Cultura de 

l ’Ajuntament de Rubí) 

Maite Borrajo 
(Exregidora d’Ensenyament 

de l ’Ajuntament de Rubí) 
Joan Manuel Tresserras 

(professor de la UAB) 
Jordi Quintas 

(Exsíndic de Greuges de Rubí 
i membre del Grup 64) 

Guifré Llosas 
(Expresident d’Òmnium 

Cultural de Rubí) 
Joan Camps 

(President de l ’Esbart 
Dansaire de Rubí)

Magda Batlles 
(Associació Arrel Dansa 
i membre de la Taula de 

Cultura Popular i Tradicional 
Catalana) 

Jaume Parras 
(Mestre i historiador) 

Ramon Batalla 
(Mestre i doctor en Història) 

Eduard Puigventós
 (Doctor en Història) 

Laura Terré 
(Historiadora de la fotografi a 

i comissària d’exposicions) 
Jordi Vilalta 
(Historiador) 

 Pep Borràs 
(Artista i profesor de 

l ’EDRA)
Miquel Mas 

(artista)
Jordi Muñoz Castanyé

Una fotografi a de Josep M. Roset de les primeres eleccions generals de 
la democràcia a la ciutat. / Arxiu Roset



CENTRE MÈDIC

CLÍNICA DENTAL

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

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

COPISTERIA

CRISTALLERIA                           

DECORACIÓ LLAR               
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AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

BIJUTERIA                         

ACUPUNTURA

ACADÈMIA

Kumon English

www.kumon.cat
Descobreix el seu potencial.

Kumon Rubí - Mercat
C/ Bartrina, 21
617 920 121

*Fins al 30 de juny del 2019. 
Consulta’n les condicions i la 

disponibilitat.

A Kumon English,  
15 dies de prova de franc 

sense compromís.*

I també Kumon Matemàtiques 
i Kumon Lectura

Learning time!

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

BICICLETES                         

CALÇAT                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES



FERRETERIA                           

FRUITERIA

INFORMÀTICA                           

MÀRMOLS

MERCERIA                           

ÒPTICA                           

PAPERERIA                           

TELEFONIA
 

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

ROBA                           

TALLERS COTXES                           

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

REPARACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS
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ESPAI POT 
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AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
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DES DE
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AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

FEBRER I MARÇ 2019

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

23.
24.
25. 
26.
27.
28.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C/ TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ MILÀ I FONTANALS, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ MAGÍ RAMENTOL, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ SEGÒVIA, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ NTRA. SRA. LOURDES, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C/ RIERA, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ VERGE DE FÀTIMA, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ VICTOR CATALÀ, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ SABADELL, 79

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. 
26.

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C/ TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ MILÀ I FONTANALS, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ MAGÍ RAMENTOL, 7

Psicoteràpia amb Realitat Virtual
La unió de les tècniques 
terapèuti ques en Psicologia 
amb els avenços tecnològics 
permeten que, actualment, 
puguem tractar de manera 
eficaç, entre altres, la por 
a volar, l’agorafòbia i altres 
fòbies i problemes d’ansietat 
des de la comoditat de la 
consulta psicològica.

En què consisteix la psicote-
ràpia amb realitat virtual?
La psicoteràpia amb realitat 
virtual és una metodologia 
que va desti nada a submer-
gir al pacient en un entorn 
amb la màxima sensació de 
realitat possible. D’aquesta 
manera, se li indueixen   unes 
vivències i, per tant, unes 
emocions i reaccions, molt 
equiparables a les que expe-
rimentaria en una situació 
semblant en el món real.

El pacient, lluny de ser un 
espectador passiu d’imatges 
o dades a la pantalla, es 
converteix en un agent acti u 
capaç d’interactuar en temps 
real i en primera persona 
amb els entorns tridimensio-
nals o en visió 360 graus que 
se li presenten.

D ’a q u e s t a  m a n e r a , 
s’aconsegueix confrontar-lo 

a situacions temudes de for-
ma controlada, per exemple, 
presentant-li una “aranya 
virtual” per tractar l’aracno-
fòbia. 

En què consisteix una sessió 
de psicoteràpia amb realitat 
virtual?
Per regla general, consisteix 
en l’ús combinat d’unes ulle-
res i uns aparells de biofe-
edback (elèctrodes, general-
ment) en sessions conduïdes 
i monitorades per la psicote-
rapeuta, i sense necessitat de 
sorti r del seu despatx. 

De vegades, també poden 
utilitzar-se altres elements 
per augmentar la sensació de 
realitat i immersió del pacient 
(el que s’anomena “sentit 
de presència”), destinats a 
modificar la temperatura, 
les olors de l’habitació, sons, 
etc., maximitzant així l’experi-
ència i potenciant els efectes 
de la realitat virtual.

És efi caç la psicoteràpia amb 
realitat virtual?
La psicoteràpia amb rea-
litat virtual forma part de 
les anomenades tècniques 
d’exposició, que consistei-
xen a enfrontar al pacient 

a la situació temuda d’una 
manera repetida, gradual i 
sistemàti ca; tot això sempre 
sota la supervisió d’un/a psi-
coterapeuta. 

En l’actualitat hi ha molta 
evidència cientí fi ca que situa 
les anomenades tècniques 
d’exposició entre les inter-
vencions més eficaces per 
als trastorns d’ansietat, con-
verti nt-les en el tractament 
d’elecció per a la majoria de 
casos de pors i ansietat.

En concret, la psicoterà-
pia amb realitat virtual ha 
demostrat ser més efi caç que 
la teràpia en imaginació (prin-
cipalment per les difi cultats 
que moltes persones poden 
tenir per imaginar al detall 
les situacions temudes) i 
igual d’efecti va que la teràpia 
d’exposició en viu. Així, amb 
poques sessions els efectes 
comencen a ser notoris.

Per tant, es tracta d’una 
poderosa eina complemen-
tària al servei del professional 
de la psicologia, tant per al 
diagnòsti c com per al tracta-
ment de diferents problemà-
ti ques de pors i ansietat.

Quins problemes  tracta la 
psicoteràpia amb realitat 

virtual?
Els usos psicoterapèutics 
actuals de la realitat virtual 
són múlti ples, però en major 
mesura tenen a veure amb 
el tractament de les fòbies 
(com ara la fòbia a volar, a les 
alçades, a les agulles / extra-
ccions de sang, a les aranyes, 
l’agorafòbia, etc.) però també 
amb altres problemàti ques 
més comunes com l’ansietat, 
la depressió o l’estrès.

En resum, l’objecti u prin-
cipal de la psicoteràpia amb 
realitat virtual és el d’opti mit-
zar el treball psicoterapèu-
tic proporcionant una eina 
que ofereix una experiència 
amb un alt grau de realisme,  
capaç de posar en marxa 
els pensaments, emocions i 
reaccions inconscients que 
resulten clau en el tracta-
ment del problema que està 
causant malestar.

Carmina Castellano Tejedor
Doctora en Psicologia – 

Psicòloga sanitària
KANTOR. Espai d’Atenció 

Psicològica
Llobateras  6  Local 1 (al 

costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701
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Recicleu el raspall de les dents Millorar l’aspecte del balcó
Els experts en salut i higiene 
dental ens recomanen can-
viar els nostres raspalls de 
dents cada tres mesos.

Però, i què fem amb el 
raspall vell? Si esteu pen-
sant a llençar el vostre a les 
escombraries, espereu una 
mica, perquè podeu donar-li 
un ús nou.

Per a la neteja de la llar
Els raspalls vells de dents 
poden ser realment útils, per 
exemple, en la neteja de la 
nostra llar.

Quan volem netejar tots 
aquells racons de difícil 
accés com, per exemple, els 
radiadors o les cantonades, 
els raspalls de dents ens po-
den resultar de gran ajuda. 

Encara que també poden 
ser útils per netejar juntes 
de rajoles, soles de calçat, 
recipients i articles de cuina, 
racons d’electrodomèstics, 
fi nestres, portes i altres mol-
tes superfícies de la casa.

En decoració
Però, a més, els raspalls de 

dents també poden ser de 
gran utilitat en la decoració 
de la llar. 

Com? Per exemple, mit-
jançant les textures que po-
dem aconseguir en parets o 
en qualsevol altre article de 
la llar utilitzant els raspalls 
de dents vells i pintura. 

Amb les pues humiteja-
des en pintura podem acon-
seguir tot tipus d’efectes.

Per Redacció / AMIC
bricomanias.com

Anem a veure com podem 
aprofi tar l’espai que dispo-
sem al nostre balcó per crear 
una zona agradable, afegint 
alguns mobles i plantes. 

Si el decorem sàvia-
ment, el podem convertir en 
el lloc ideal per passar una 
bona estona o per descansar 
després d’un dia atabalat.

Els mobles 
En els espais que permetin 
la idea de tenir una butaca 
amb una taula petita és la 
millor, sinó es pot optar per 

unes cadires plegables i, si 
és necessari, una petita taula 
amb les mateixes caracte-
rístiques. 

Cal lluitar perquè el 
balcó no es converteixi en 
l’espai on es guarda el que 
“molesta” a l’interior de 
l’habitatge.

Les plantes
Són els únics elements que 
no poden faltar en un balcó. 
Siguin amb flors, grans, 
petites, no importa. Si a més 
el que busqueu és una mica 

de privacitat, no dubteu a 
utilitzar joncs d’una mida 
considerable. Podeu escollir 
posar un enganxat a l’altre 
o deixar cert espai entre 
ells per tenir una visió de 
l’entorn.

Si el balcó és petit, no 
oblideu seguir la regla d’or 
per a tots els espais petits: 
no poseu coses que no aneu 
a utilitzar.

Per Redacció / AMIC
casaycolor.com
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS
REPARO persianas 694.506.473

OFERTES I 
DEMANDES



Divendres, 22 de febrer de 2019MASCOTES 21

Eres lo mejor que nos ha 
pasado, “Negrito”.

De Marcos

Les mascotes de Rubí

Divendres, 14 de setembre de 2018MASCOTES 17

Com ens agradaria que en aquests casos les pro-
tagonistes poguessin parlar, però estem segurs 
que tan sols observant-les les seves mirades 
parlen en silenci.

Són ROVI i FORKI, dues germanes d’amb prou 
feines cinc mesos que després d’estar a la vora 
de la mort i havent superat febres molt altes, el 
seu futur es va parar al costat d’un test. Positi ves 
a leucèmia, en el primer test, negati us en els 
posteriors realitzats.

Estan aïllades i creixent en solitud, com 
aquells “nens bombolla” que tenen de tot però 
els falta el més important, el contacte d’una mà 
amiga, poder fer una vida normal passejant per 
tota una casa sense portes, sense reixes i sense 
barreres.

Perquè elles no necessiten cap cura especial, 
perquè fi ns i tot no sabem si en un futur molt 
proper, sent tan joves, els seus propis organismes 
podrien immunitzar-se, ja que actualment estan 
lluitant. I encara que no fos així, elles han batallat 
per viure des que eren dues boletes i ara no és just 
que passin els seus dies sense tenir una família.

Perquè igual que elles, nosaltres no ti rarem 
la tovallola fi ns que no vegem a ROVI i FORKI 
en una casa dormint damunt de la falda de qui 
vulgui donar-los una oportunitat, en acolliment 
o adopció.

Si vols conèixer-les, contacta de dilluns a di-
vendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777 
o bé a través del correu, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi

Ànimes positi ves en la vida
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CARNESTOLTES

Oberta la inscripció en el Concurs 
de Comparses de Carnaval
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
obert les inscripcions per al 
Concurs de comparses de 
Carnaval 2019, que se cele-
brarà el pròxim 2 de març en 
el marc de la tradicional rua. 
Els grups que competeixen 
al certamen optaran a tres 
premis de 700, 400 i 200 
euros, respec� vament.

Qualsevol col·lec� u es 
pot inscriure al concurs 
si està format per un mí-
nim de cinc persones. Les 
comparses interessades 
a par� cipar en el concurs 
s’han d’inscriure fi ns al 27 
de febrer a qualsevol de les 
dues Ofi cines d’Atenció a la 
Ciutadania (OAC).

Els grups que vulguin 
desfi lar a la rua, però sense 
inscriure’s ni optar al premi, 
també ho podran fer, només 
han de comunicar a l’or-
ganització la seva intenció 
d’assis� r a la rua.

El jurat del certamen, 
integrat per diverses perso-
nes vinculades al món de la 
cultura, puntuarà les com-
parses segons els següents 
criteris: el conjunt del col-

lec� u, la crea� vitat del ves-
tuari, l’ambientació musical 
i el suport d’elements com 
vehicles o carrosses. Per 
facilitar la valoració, durant 
la desfi lada els grups par� ci-
pants hauran d’anar iden� -
fi cats amb un rètol i hauran 
d’efectuar coreografies o 
fi gures en moviment en el 
punt on es� gui situat el ju-
rat. El veredicte del jurat es 
donarà a conèixer el dimarts 
següent, 5 de març, en un 
acte a la Biblioteca.

El Carnaval s’iniciarà el 
28 de febrer amb el Dijous 
Gras, al voltant del qual la 
Biblioteca acollirà un taller 
d’elaboració de la sardina, 
i el 6 de març finalitzarà 
amb l’Enterrament de la 
Sardina.

El Carnaval serà el dissabte 2 de març. / Arxiu

BREUS

Fotografi a nocturna al cicle  
Explica’ns el teu rotllo del Gra

La fotògrafa Mabel Salgado 
serà la protagonista d’una 
nova trobada del cicle Ex-
plica’ns el teu rotllo, que 
organitza de forma mensual 
el Grup Fotogràfi c El Gra. 
Salgado mostrarà les seves 
fotografi es nocturnes i amb 
la tècnica ‘Light Painting’ 
sota el � tol ‘Pintant en la 

foscor’. La fotògrafa barce-
lonina està especialitzada 
en aquesta tècnica que 
signifi ca pintar amb llum i 
ha protagonitzat diverses 
exposicions a Barcelona 
i Madrid. El passi tindrà 
lloc el 28 de febrer a les 20 
hores a la seu de l’en� tat, a 
l’An� ga Estació. / DdR

Documental sobre la història 
d’unes noies a Burkina Faso
El Celler acull aquest di-
vendres a les 19 hores la 
projecció de ‘Ouaga Girls’, 
un documental sobre la 
vida d’un grup de noies jo-
ves que estan estudiant en 
una escola per conver� r-se 
en mecànics de cotxes a 
Burkina Faso. Dirigida per 
Theresa Traoré, l’audiovi-

sual mostra un país amb 
un atur juvenil del 52% i en 
una societat que té una idea 
sobre com suposadament 
ha de ser una dona. ‘Ouaga 
Girls’ va guanyar el premi 
per la creació cinematogrà-
fi ca femenina al Carthage 
Film Fes� val de Túnissia el 
2017. / DdR

Imatge ‘La cúpula’. / Mabel Salgado
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Exposició d’una cinquantena de 
pintures del santcugatenc 
Sergi Muñoz a l’Aula Cultural
REDACCIÓ

L’arti sta de Sant Cugat Ser-
gi Muñoz és el protago-
nista de la nova exposició 
de l’Aula Cultural titulada 
‘Sergi Muñoz Lozano. Obra 
pictòrica’. Es tracta d’una 
mostra d’una cinquantena 
de pintures de mitjà i gran 
format majoritàriament ela-
borades amb tècnica mixta, 
tot i que també n’hi ha de 
fetes amb retolador i acrílic 

Sergi Muñoz, amb dues de les seves pintures. / Carla Abril

sobre paper.
Les pintures mostren 

una voluntat de recerca 
psicològica i introspecció, 
segons ha explicat Sergi 
Muñoz: “Tinc la necessi-
tat d’expressar moments, 
sensacions i sentiments, 
de comunicar el que amb 
paraules a vegades és inex-
plicable o més difí cil (...) la 
meva obra sempre ha estat 
molt impulsada per un sub-
conscient molt despert”. El 

regidor de Cultura, Moisés 
Rodríguez, que va assisti r a 
la inauguració, va convidar 
els rubinencs a “parti cipar 
d’aquest viatge emocional 
i molt intens que proposa 
aquest jove arti sta amb una 
gran projecció”.

La mostra es podrà visi-
tar fi ns al 13 de març.

ART

ENTITAT

La 4a edició del Certamen 
de Relat Insòlit se centra
en el clam a la vida

L’enti tat ja prepara l’exposició que fa cada any coincidint amb el 8 
de març. / Arxiu

L’enti tat Mujeres Creati vas 
del Vallès impulsa una nova 
edició del Certamen de Re-
lat Insòlit, que en aquesta 
ocasió té com a temàtica 
principal el clam a la vida, 
amb el protagonisme de la 
dona, com és habitual.

Les obres es poden pre-
sentar en castellà o en ca-
talà, però han de ser textos 
inèdits amb una extensió 
màxima d’un full D-4, amb 
lletra Times New Roman, 
11. Podran participar en 
el concurs tots els qui ho 
vulguin a parti r dels 18 anys 
i només es podrà presentar 
un relat curt. Les persones 
guanyadores s’enduran un 
trofeu i un lot de llibres.

Els treballs s’han d’en-
viar en format word al mail 
asociacion.amcv@gmail.
com. A l’assumpte ha de 
posar IV Certamen de Relat 
Insòlit i el pseudònim. Ad-
junt, el relat i al cos del mis-
satge les dades personals: 
nom, data de naixement, 
adreça i telèfon. Els treballs 
es poden enviar fi ns al 31 

de març.
El jurat està compost 

per membres de l’enti tat. 
La lectura del veredicte 
ti ndrà lloc el 26 d’abril a les 
19 hores a la Biblioteca i els 
fi nalistes quedaran inclosos 
en una antologia literària 
que editarà l’enti tat.

Dia de la Dona
El mateix lema del concurs 
servirà per a la mostra col-
lecti va que s’inaugurarà el 
7 de març a l’Anti ga Estació. 
Com cada any, les arti stes de 
Mujeres Creati ves oferiran 
aquesta mostra amb la dona 
com a protagonista. Es po-
dran veure pintures, vitralls 
i escultures de 28 sòcies de 
l’enti tat.

D’altra banda, el 4 de 
març, l’associació oferirà 
un taller sobre l’energia fe-
menina. Es tracta d’un taller 
vivencial on es farà una in-
troducció als cercles, tant de 
dones com mixtes. Montse 
Clemente, presidenta de 
l’enti tat, serà l’encarregada 
d’imparti r el taller. / DdR



San�  Baró presenta la seva
novel·la ‘La filla de la tempesta’ 
davant el públic rubinenc
L’escriptor terrassenc San�  
Baró va presentar divendres 
passat a la tarda a la llibreria 
El Racó del Llibre la seva 
darrera novel·la, ‘La filla 
de la tempesta’, al públic 
rubinenc. L’obra transcorre 
a Terrassa, està ambientada 
en els tràgics aiguats del 
62 i explica la història de 

El Racó del Llibre acull 
la presentació de l’obra
‘Jo també porto el llaç groc’
El Racó del Llibre, situat al 
carrer del Doctor Robert, 
12, acollirà aquest dissabte 
23 de febrer a les 12 hores 
la presentació del llibre ‘Jo 
també porto el llaç groc’ 
(Editorial Columna), escrit 
per la periodista de RAC1 
Maria Xinxó. L’obra, que 
compta amb un pròleg de 
Pep Guardiola, recull el 
tes� moni d’un centenar de 
persones, de diferents àm-

bits geogràfi cs, que el duen 
i n’expliquen els motius. 
Entre aquests, hi ha gent 
que no és independen� sta, 
però també porta el llaç 
groc perquè no entenen 
l’empresonament dels líders 
polí� cs catalans. “És un crit 
a la llibertat, a la jus� cia, 
a l’orgull de ser i de sen� r, 
a la lluita pels drets més 
fonamentals”, s’apunta a 
l’obra. / DdR
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L’historiador local Ramon Batalla, amb l’escriptor San�  Baró. / Mariona López

LITERATURA

la Mariana, una jove de 16 
anys, fi lla d’una família d’im-
migrants andalusos que van 
venir a Catalunya en aquells 
anys fugint de la misèria.

Baró va explicar que 
sempre havia � ngut al cap 
escriure una novel·la sobre 
els aiguats, ja que els seus 
pares ho van viure i a casa 
sempre ha estat present. 
També va assenyalar com va 
ser el procés de documenta-
ció i com va crear la història 
a par� r d’aquest.

La presentació, que va 

comptar amb la par� cipació 
de l’historiador local Ramon 
Batalla, va aplegar un bon 
nombre de rubinencs inte-
ressats a conèixer l’autor i 
la novel·la. 

Entre aquests, hi havia 
l’escriptora local Gracia Pé-
rez, autora del llibre ‘Una 
villa, una vida, una historia 
que contar’, on al fi nal del 
llibre també es relata la dra-
mà� ca rierada de setembre 
del 62. Tots dos autors van 
compartir impressions i 
anècdotes. / DdR

MÚSICA

Concert del grup rubinenc 
Atalaya a l’Espai de la CGT
L’Associació l’Aurora ha or-
ganitzat un concert del grup 
rubinenc Atalaya, que � ndrà 
lloc el 23 de febrer a les 
20.30 hores a l’Espai Cultu-
ral de la CGT. Atalaya és un 
grup local format el 1972 
per amics d’infantesa del 
barri del 25 de Setembre: 
Manuel Gil (veu), José María 

Amigo (guitarra), Àngel Fer-
reras (baix), Agus� n Gómez 
(bateria), que posterior-
ment va ser subs� tuït pel 
seu germà José Gómez i per 
Guillermo Gudiño (teclat). 
El grup, que es va dissoldre 
amb els anys, ha tornat als 
escenaris en algunes ocasi-
ons. / DdR

PATRIMONI

Sor� da al parc arqueològic 
de Gavà del GCMR-CER
Dins del cicle Conèixer Ca-
talunya, el Grup de Col-
laboradors del Museu de 
Rubí-Centre d’Estudis Ru-
binencs (GCMR-CER) ha or-
ganitzat una sor� da al parc 
arqueològic mines de Gavà 
el 24 de febrer. Es tracta de 
les mines prehistòriques 
més importants de l’Europa 
occidental. A més, també es 

visitarà l’exposició ‘Tresors 
ocults’, que commemora el 
40è aniversari del Museu 
de Gavà.

La sor� da es farà a les 
9 hores des de l’Escardívol 
amb cotxes par� culars. Per 
a més informació, es pot 
trucar al 600 793 022 o en-
viar un correu al gcmr.cer@
gmail.com. / DdR
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trobada a rubí d’una setantena 
de persones d’El Saucejo

Música flamenca a la Peña Calixto

Una setantena de persones 
provinents del poble sevillà 
El Saucejo es van trobar 
a Rubí el 9 de febrer. La 
trobada es va concertar a 
través del Facebook de La 
Gran Família Saucejeña, 
que habitualment organitza 
activitats entre la diàspo-
ra catalana d’aquest petit 

poble andalús. Els impul-
sors de la trobada a Rubí 
van agrair la col·laboració 
de l’Hermandad Rociera 
per fer possible l’activitat 
i esperen que en properes 
activitats puguin comptar 
amb la participació d’altres 
rubinencs provinents d’El 
Saucejo. / DdR

Fotografia de família de la trobada a Rubí. / Cedida

La Peña Calixto Sánchez ha 
organitzat una actuació de 
flamenc aquest dissabte a 
les 18.30 hores al local de 
l’entitat, al carrer Orso, 2. 
L’actuació comptarà amb 
la participació d’Estrellita 
de Graná, Loly Reyes, Ma-
nuel el Lagareño, Cristóbal 

del Marquesado i Antonio 
Montero. 

A més, l’espectacle mu-
sical també tindrà la col·
laboració del cor Alborada 
de Parets del Vallès i del 
guitarrista Juan Gallardo. 
L’acte estarà presentat per 
Manuel Martín. / DdR

la CECar està preparant una 
nova edició del Dia d’andalusia
rEDaCCió

Un any més, la Coordinado-
ra de Entidades Culturales 
Andaluzas de Rubí (CECAR) 
organitza el Dia d’Andalusia, 
gairebé una desena d’ac-
tivitats per celebrar el dia 
d’aquesta comunitat, que és 
l’origen de molts rubinencs i 
rubinenques.

Com sempre, la festa 
s’iniciarà amb una confe-
rència inaugural, que tindrà 
lloc el 8 de març a la tarda, i 
que anirà a càrrec de Manu-
el Ruiz, doctor en Història 
Contemporània, i que oferirà 
una xerrada titulada ‘Catalu-
nya y Andalucía desde Blas 
Infante’. Per acabar l’acte, hi 
haurà un petit aperitiu entre 
els assistents.

El 9 de març, a les 10 
hores, hi haurà la tradicional 
ofrena a Blas Infante a la 
plaça d’Andalusia de Rubí, i 
posteriorment començarà 
la cercavila fins al parc de Ca 
n’Oriol, amb l’acompanya-
ment de la banda de música 

Rubí Segle XXI.
A les 12.30 hores, s’ofi-

ciarà una missa rociera can-
tada pel cor de l’Asociación 
Rociera de Rubí i al mig-
dia tindrà lloc una paella 
popular, oberta a tothom. 
Ja a la tarda, està previst 
l’espectacle a càrrec de les 
entitats andaluses, en el qual 

Cristian Batiste guanya el 
Concurs de Cartells del Dia 
d’andalusia
La Coordinadora d’Entitats Andaluses de Rubí 
(CECAR) ha fet públic el guanyador del Con-
curs de Cartells del Dia d’Andalusia. Es tracta 
de Cristian Batiste, de 24 anys i resident a Les 
Fonts, que ha presentat un cartell ambientat 
en Cadis, tal com es requeria en les bases del 
certamen. L’obra escollida du per títol ‘Como 
me huele a sal mi Cai’ i el guanyador s’endú 
300 euros. El jurat del concurs, format per 
professionals del disseny escollits per la CECAR 
i amb la participació del regidor de Cultura, 
Moisés Rodríguez, va triar aquest cartell amb 
36 punts, davant dels altres tres que també 
s’havien presentat. / DdR

cultura regional

Imatge del cartell guanyador del concurs de 
cartells. / Carla Abril

participaran la Peña Calixto 
Sánchez i el Centre Cultural 
Aromas del Sur. Per tancar 
les activitats de dissabte, 
està previst un sopar de 
germanor.

El 10 de març al parc de 
Ca n’Oriol hi haurà l’habitual 
jornada de convivència al 
parc de Ca n’Oriol. Totes les 

entitats que estiguin interes-
sades a participar, ho podran 
sol·licitar a través del correu 
c.e.c.a.r@hotmail.com.

A partir de les 11 hores, 
començaran les activitats 
infantils del Dia de convivèn-
cia, amb tallers, ludoteca, 
inflables i altres activitats 
lúdiques gratuïtes. 
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Sortida de l’AEUR per la Barcelona 
de Mercè Rodoreda
L’Aula d’Extensió Università-
ria de Rubí va fer dimecres 
de la setmana passada una 
sortida cultural sota el títol 
‘Caminant per Barcelona, 
ruta de Mercè Rodoreda’. 
Els participants, guiats per 
Marta Nadal, comissària 
de l’Any Maria Aurèlia Cap-
many i autora del llibre 
‘Petita història de Mercè 
Rodoreda’, van passejar 
pels carrers de Gràcia, fins a 
la casa on va néixer i el barri 

que la va veure créixer. 
En paraules de Marta 

Nadal, tots els llibres de 
Mercè Rodoreda són peti-
tes grans obres narratives. 
A cada indret significatiu, 
llegia un fragment de la 
seva obra. A la plaça del 
Diamant, van fer una atu-
rada per visitar el refugi 
antiaeri de la Guerra Civil, 
una visita que va colpir els 
assistents en comprovar les 
circumstàncies en què es 

devien trobar la gent que 
va patir el setge aeri contra 
Barcelona. 

Després de dinar, van 
visitar la seu de la Fundació 
Mercè Rodoreda, a l’Institut 
d’Estudis Catalans, al carrer 
del Carme, on es gestiona 
tot el llegat de l’escriptora 
catalana i on es troba el 
jardí amb el seu nom, que 
conté una mostra de les 
flors i plantes citades en les 
seves obres. / DdR

Una cinquantena de persones 
participen en el Dictat Solidari

Al voltant d’una cinquantena 
de persones van participar 
dilluns al vespre a la 7a edi-
ció del Dictat Solidari, una 
iniciativa que busca difondre 
l’ús de la llengua catalana a 
través d’activitats lúdiques.

El Rubí Forma va ser en-
guany l’escenari triat per fer 
el dictat dels adults, un dictat 
que homenatjava el cente-
nari de la Colla de Sabadell, 
un grup d’intel·lectuals entre 

els quals destaca Joan Olivé 
(Pere Quart). L’actor Pep 
Ferrer va ser l’encarregat 
de llegir un text humorístic 
de Francesc Trabal, també 
membre de la Colla de Saba-
dell. En acabar, es va fer una 
correcció conjunta.

Pel que fa als infants, 
van participar en el Dictat 
Solidari al matí. Ràdio Rubí 
va enregistrar dos vídeos 
amb textos de Joan Olivé de 

l’obra ‘El bestiari’ per tal que 
els alumnes completessin el 
dictat. A més, com a novetat 
també han hagut d’endevi-
nar tres paraules silenciades 
en el text.

A banda del Dictat, els 
participants, tant en les es-
coles com en el Rubí Forma, 
han fet una recollida soli-
dària d’aliments destinada 
a les entitats locals d’ajut 
social. / M.C.

El dictat va tenir com a protagonista un text de Francesc Trabal, de la Colla de Sabadell. / Mariona López

literatura llengua

Imatge en grup de la sortida a Barcelona. / Cedida

AgendA
···································································
DivenDres 22 de febrer

‘Parlar per boca pròpia. Llindar polític i vida 
humana’
A càrrec de Wenceslao Galán. A les 19h a 
l’Ateneu.

‘Ouaga girls’
Documental del mes. A les 19h al Celler.

Concert de piano
A càrrec de Marta Cascales. A les 20h a l’Ate-
neu. 

···································································
Dissabte 23 de febrer

Mercat de l’Artesania
De 9h a 20h a a l’illa de vianants. 

La Trocalleria
Punt d’intercanvi d’objectes de segona mà. A 
les 10.30h a la pl. de Catalunya.

Taller de kits fotovoltaics
D’11h a 13.30h a l’edifici Ressò. Inscripció 
prèvia: reaccioresso@gmail.com.

‘Stop motion’
Taller del TrastLab a càrec de Drac Màgic. A les 
11h a la Biblioteca. Per a infants de 5 a 10 anys. 

‘Màscares africanes. Descobrim l’art africà 

exposicions

amb Pablo Picasso’
A càrrc de Catàrtic a les 11.30h a l’Ateneu. 
Activitat per a infants de 6 a 11 anys. Ins-
cripció prèvia.

Presentació del llibre ‘Jo també porto el 
llaç’
A càrrec de l’autora, Maria Xinxó. A les 12h 
al Racó del Llibre. 

Flamenc d’ahir i d’avui
A les 18.30h a la seu de la Peña Calixto 
Sánchez. 

Concert de grup Atalaya
A les 20.30h a l’Espai CGT Rubí. Org.: Asso-
ciació l’Aurora.

···································································
Diumenge 24 de febrer

Sortida a Gavà
Sortida al parc arqueològic mines de Gavà. 
Dins del cicle ‘Conèixer Catalunya’. A les 9h 
a l’Escardívol. Org.: GCMR-CER.

‘Vine a jugar per la Ivet’
Partides de Biopolis Júnior en col·laboració 
als infants amb malaltia de MSDI. De 10.30h 
a 12.30h al CRAC. Inscripció prèvia: www.
curamsd.org./bipolis.

Concert de l’Orquestra de Cambra
A càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Escola 

de Música Pere Burés. A les 12h al Celler.

···································································
Dilluns 25 de febrer

RubiCine: Hotel Transilvania 3
A les 18h a la Biblioteca Mestre Martí Tau-
ler

···································································
Dimarts 26 de febrer

Anglès per a infants
Activitat a càrrec de Claudia Soppelsa. A 
les 17.30h per als infants de 3 a 5 anys i a 
les 18.30h per als infants de 6 a 9 anys. A la 
Biblioteca.

‘Hotel Transilvania 3’
Cinema familiar a les 18h a la Biblioteca.

‘A quemarropa el amor’
Cinefòrum a càrrec de Dani Pernas. A les 19h 
a la Biblioteca.

···································································
Dimecres 27 de febrer

Dimecres manetes
Autoreparació de petits electrodomèstics. A 
les 18h a l’Ateneu.

Documental sobre A. Copland
A les 19.30h a l’Escola de Música Pere Burés.

Sergi Muñoz. Obra pictòrica. A l’Aula Cul-
tural. Fins al 13 d’abril.

Inquiets. A l’Escola d’Art i Disseny. Fins al 
22 de febrer.

Pintures d’Antoni Marsal. A la Biblioteca 
Municipal fins al 29 de març. 

Pintures de Miquel Aguilera. A l’Antiga 
Estació fins al 23 de febrer.

···································································
Dijous 28 de febrer

Taller de creació de la sardina
A les 17h a la Biblioteca. 

Trobada amb l’escriptora Blanca Busquets
Dins del Club Veus de Dona. A càrrec de Gra-
cia Pérez. A les 18.30h a la Biblioteca. 

Concert de música
A les 19h a l’Escola de Música Pere Burés.

Explica’ns el teu rotllo
A càrrec de Mabel Salgado. A les 20h a la seu 
del Gra. Org.: Grup Fotogràfic El Gra.
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El FineArt d’Igualada exposa una 
setantena d’imatges de Marroyo

REDACCIÓ

El FineArt 2019 d’Igualada 
acollirà quatre col·leccions 
de fotografies d’Ignasi 
Marroyo, concretament 
de les sèries Mercats, Set-
mana Santa, Somorrostro i 
Braus. La mostra s’inaugu-
rarà aquest divendres a les 
18.30 hores al Mercat de 
la Pell d’Igualada. Sota el 
� tol ‘Imatges d’una època’, 
es podran visualitzar una 
setantena de fotografi es del 

pres� giós fotògraf rubinenc. 
Unes imatges captades en-
tre el 1960 i el 1975, moltes 
com a encàrrecs per a diaris 
com ‘El Correo Catalán’ que 
fi nalment no van ser publi-
cades per la seva mirada 
crí� ca, allunyada del relat 
ofi cial.

Entre les fotografi es més 
impactants i destacades del 
desaparegut fotògraf, hi ha 
la col·lecció del Somorros-
tro, realitzades el 1964 en 
aquest barri de barraques, 

on actualment hi ha el Port 
Olímpic. Unes imatges que 
refl ecteixen la cruesa de la 
vida dels immigrants i que 
Marroyo va realitzar junta-
ment amb Joan Colom, un 
altre dels grans fotògrafs 
catalans.

També hi ha altres imat-
ges que tenen com a prota-
gonista una cursa de braus, 
captades el 1963, per un 
llibre dedicat a la tauromà-
quia, que fi nalment també 
es van quedar sense pu-

blicar. O la col·lecció única 
de fotografi es dels mercats 
dels Encants, del peix i del 
Born, realitzades entre el 
1962 i el 1977, i que va 
fer també amb Colom i el 
destacat fotògraf Xavier 
Miserachs.

El FineArt d’Igualada, 
que arriba a la seva setena 
edició, aplega en quatre 
espais diferents exposicions 
d’una cinquantena de fotò-
grafs. Les imatges es podran 
veure fi ns al 17 de març.

Dues imatges de les sèries Braus i Setmana Santa del fotògraf rubinenc Ignasi Marroyo.

Un videoclip de joves 
rubinencs, segon premi al 
concurs Hip-Hop per la Pau
El videoclip ‘Diversitat’, 
creat per una vintena de 
joves de la ciutat sota la 
coordinació de Rubí Jove, 
ha ob� ngut el segon premi 
al Concurs ICIP de Hip-Hop 
per la Pau, que convoca 
l’Ins� tut Català Internaci-
onal per la Pau (ICIP).

L’audiovisual va ser en-
registrat el novembre amb 
mo� u de la Setmana de les 
Diversitats. Durant diver-
sos dies, els joves van tre-
ballar en la preparació de 
la cançó, juntament amb 

el cantat Jeebli, un raper 
d’origen marroquí conegut 
per les seves lletres contra 
la xenofòbia. Els joves van 
escriure la lletra, van gra-
var les veus i van rodar el 
vídeo en diferents espais 
de la ciutat. Les coreogra-
fi es van ser dirigides pel 
col·lec� u de ball Onstage. 
El lliurament del premi � n-
drà lloc el 28 de febrer en 
un acte a la Biblioteca de 
l’ICIO i hi assis� ran alguns 
dels joves protagonistes 
del videoclip. / DdR

Fotograma del videoclip de Rubí Jove. 
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El Duatló canvia un tram del 
recorregut per fer-lo més atracti u
El període d’inscripcions fi nalitza el 13 de març

Gerard Ramos, de BFast. Aleix Janer, del CNR i Juan López, regidor d’Esports han presentat una nova 
edició de la prova. / Mariona López

MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí i el 
Club Natació Rubí (CNR) 
han presentat la sisena 
edició del Duatló BFast de 
Rubí, una de les proves 
esporti ves més destacades 
de la ciutat. La competi ció 

ti ndrà lloc el 17 de març i 
començarà a les 10 hores 
a la rambla del Ferrocarril, 
lloc habitual del Duatló.

La prova forma part 
de la Copa Catalana de 
Clubs de la Federació Ca-
talana de Triatló i és de la 
modalitat esprint. Així, els 

atletes parti cipants hauran 
de completar un recorregut 
de 5 km a peu, 20 km en 
bicicleta i finalment 2,5 
km novament corrent. En 
aquest Duatló, els orga-
nitzadors han decidit fer 
algunes modificacions en 
el primer tram de la cursa 

a peu per tal de donar-li 
més atracti u. El recorregut 
passarà per Les Torres i el 
25 de Setembre. Pel que fa 
al tram en bicicleta, tornarà 
a transcórrer per la C-1413 i 
pel polígon de Cova Solera, 
mentre que en el darrer 
tram a peu abans d’arribar 
a la meta, els corredors 
tornaran a passar per Les 
Torres i el 25 de Setem-
bre. “El recorregut és més 
net i atracti u, sense tants 
girs”, ha explicat Aleix Janer, 
membre organitzador del 
Club Natació.

Les inscripcions ja es 
poden formalitzar a través 
del web de duatlorubi.com 
i es poden realitzar fi ns al 
13 de març.

Una de les altres nove-
tats del Duatló d’aquest any 
és que compta amb el pa-
trocini de l’empresa BFast, 
que també dona nom a la 
prova.

ATLETISME | DUATLÓ
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2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC SANT JUST 21 46
2 MARTORELL 21 44
3 ATLÈTIC JÚNIOR 21 38
4 JOVENTUT RIBETANA 21 37
5 FONTSANTA-FATJÓ 21 36
6 SANT QUIRZE 21 34
7 CAN TRIAS 21 31
8 UNIF. BELLVITGE 21 31
9 ATLÈTIC VILAFRANCA 21 29

10 SAN MAURO 21 28
11 MOLINS DE REI 21 26
12 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 21 25
13 ATL. PRAT DELTA 21 24
14 PRAT B 21 22
15 ESPLUGUENC 21 22
16 MARIANAO POBLET 21 20
17 OLÍMPIC CAN FATJÓ 21 13
18 BEGUES 21 11

F.A. ESPLUGUENC - C.D. OLÍMPIC CAN FATJÓ                4-1 

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Mois (Bonilla), Pol 
(Cabanas), Lucho, Pablo B., Álvaro, Pozzo (Agus), Xavi Fdez. 
(Loncan), Samu, Calderón (Monde) i Juanjo.
FA ESPLUGUENC: Alberto, Valdivia, Manu, Iván (Pablo), 
Guille, Gerard, Kaito, Sergio (Armand), Eli (Raposo), Eric 
(Dani) i Manel (Repiso). 
Àrbitre: Ciuraqui García, Pol (Regular).
Gols: 1-0 Manu (18´); 1-1 Pablo B. (38´) (p); 2-1 Manu (62´); 
3-1 Manel (64´); 4-1 Raposo (87´). 
Targetes: Eric / Pol, Pablo B., Cabanas i Samu (R)(24´).

1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 VILASSAR MAR 21 47
2 GIRONA B 21 45
3 PALAMÓS 21 35
4 BANYOLES 20 32
5 SABADELL NORD 21 32
6 LLORET 21 31
7 TONA 21 29
8 SANT CUGAT 21 28
9 EE GUINEUETA 21 28

10 RUBÍ 21 27
11 MANLLEU 21 27
12 LLAGOSTERA B 21 26
13 LA JONQUERA 20 23
14 CAN VIDALET 21 23
15 VIC 21 22
16 FARNERS 21 21
17 ARGENTONA 21 18
18 SAN JUAN MONTCADA 21 16

 

UE RUBÍ-LLAGOSTERA B                    1-2
RUBÍ: Uri, Kiki, Aitor Torres, Raventós, Bacha, Iván Campos 
(Silva, 65), Montoro (Juli, 53), Tino Mendoza, Óscar Uroz, 
Sergi Estrada i Gurrea (Anouar, 65).
LLAGOSTERA B: Alberto, Mamadou, Mario, Tafa, Juan 
(Llubera, 61), Cobos, Monchi (Avila, 75), Llorens, Crespo 
(Abel, 61), Óscar i Mercader (Monsif, 79).
Àrbitre: Garcia Colomer.
Gols: 40’ Óscar Uroz (1-0), 47’ Juan (1-1), 49’ Mercader 
(1-2).
Targetes: Kiki, Aitor Torres, Raventós, Tino Mendoza, Óscar 
Uroz i Silva / Llorens, Óscar i Llubera.

Pèssim par� t del Rubí, que cau 
davant el fi lial del Llagostera

Un gol ma� ner i una expulsió
marquen la derrota de l’Olímpic

JOSÉ LUIS PÉREZ

Mal par� t per a una Unió 
Espor� va Rubí que va caure 
per 1-2 davant el fi lial del 
Llagostera, rival directe, 
en un par� t disputat a Can 
Rosés. En la primera part, el 
Rubí no va tenir la possessió 
de l’esfèrica i els visitants 
van dominar el mig camp. 
Davant aquest fet, els ru-
binencs no van poder fer 
el seu joc i el mig camp va 
estar mancat d’idees.

Tot i això, el Llagostera 
no va � rar ni un cop a porte-
ria, mentre que els d’Alber-
to Fernández, amb un joc 
directe, van disposar de tres 
ocasions. Una d’aquestes va 
ser transformada per Óscar 
Uroz, qui va marcar l’1-0 
d’una perfecta rematada de 
cap en el minut 40.

Els quatre primers mi-
nuts de la segona part van 
ser un veritable desastre 
per als locals, ja que van 
encaixar dos gols. El de 
l’empat va ser obra de Juan 
en el minut 47 i dos minuts 

JOSÉ VERDE

Un gol en contra en el minut 
18 i l’expulsió de Samu sis 
minuts després van com-
plicar a l’Olímpic el partit 
davant l’Espluguenc. Tot i 
aquests dos contratemps, els 
de Can Fatjó van jugar millor 
en la primera part amb deu 
que amb l’onze inicial. Fruit 
d’això, va arribar l’empat 
quan Pablo Borgues va trans-
formar un penal.

Els jugadors d’Iban Tey 
van estar combatius i en 
aquest període es van crear 
ocasions pels dos equips. Tot 
i que hi va haver una pena 
màxima per a l’Espluguenc, 
que va aturar Jaume Bracons, 
el marcador no es va moure i 
es va arribar al descans amb 
l’1-1 al marcador.

Es va iniciar la sego-
na part sense canvis a les 
banquetes. En els primers 
compassos d’aquest segon 
període, el partit va estar 
equilibrat fins a l’arribada 
dels canvis. Per part visitant, 
en el minut 55, Bonilla, Lon-
can i Cabanas van subs� tuir 
Mois, Xavi Fernández i Pol. 

després Mercader feia l’1-2, 
que seria defi ni� u, en dues 
jugades idèn� ques en les 
quals el Rubí no va estar 
encertat.

Els canvis a la banqueta 
del conjunt local no van 
tenir efecte, ja que van 
aportar més múscul, però 
es va perdre el poc futbol 
que hi havia. I així es va 
fi rmar la derrota del Rubí 
davant un Llagostera que va 
xutar dues vegades a por-
teria i que es va emportar 
la victòria. Destacar que el 
Rubí només va disparar una 
vegada a la segona part, 
un xut del juvenil Anouar. 

Per part local, en el minut 
57, Armand i Raposo van 
subs� tuir a Sergio i Eli. En un 
període de 2 minuts, l’Olím-
pic va encaixar dos gols con-
secu� us. En el 62, Manu va 
col·locar el 2-1 i dos minuts 
després va fer el 3-1.

Poc després van arribar 
nous canvis. En aquest se-
gon període i amb el pas 
dels minuts de joc, l’equip 
local va arribar amb claredat 
sobre el marc contrari. Per 
part visitant, el cansament 
originat per la inferioritat 
numèrica i la poca sintonia 
entre jugadors van facilitar 
el joc de l’Espluguenc, que 
en el minut 87 aconseguia 
liquidar el par� t amb un nou 
gol que suposava el 4-1.

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

En el par� t va debutar Juli, 
procedent del futbol italià 
i de la pedrera del Barça. 
Diumenge vinent el Rubí 
jugarà a les 16.30 hores al 
camp del Manlleu.

ALTRES RESULTATS UE RUBÍ
Amateur B-Les Fonts   3-2 

Olímpic Can Fatjó-Amateur C  1-2 

Juvenil A-Natació Terrassa   3-1 

Juvenil C-EF Can Mir  8-1 

Natació Terrassa-Cadet A   0-2

PB Castellbisbal-Cadet B   0-4

JABAC-Cadet C    1-11

Cadet D-Mercantil   0-7 

Infantil A-Olímpic Can Fatjó   0-0 

Infantil C-EF Barberà Andalucia  2-10

Aleví A-Juan XXIII  2-2

JABAC-Aleví B    0-5

PB Sant Cugat-Aleví C 5-2 

Aleví D-JABAC    3-0

Aleví E-Cerdanyola  3-3

Juan XXIII-Aleví F   1-6

Benjamí A-Manresa   3-1

Júnior-Benjamí B   5-2 

Benjamí C-Matadepera   3-2

Can Trias-Benjamí D   4-2

Castellar-Prebenjamí A   3-3 

Prebenjamí B-Can Trias  12-0

L’escola de futbol Los 
Peloteros, d’Andalusia, 
visita l’Olímpic
L’escola de futbol Los Peloteros Sierra 
Sur de Sevilla, una de les més famoses 
de la comunitat, va visitar diumenge 
passat l’Olímpic Can Fatjó. Una se-
lecció de benjamins de l’Olímpic es 
va enfrontar a un equip de l’escola 
andalusa i després van compar� r un 
dinar de germanor. L’alcaldessa, Ana 
M. Mar� nez, i els regidors Juan López 
i Moisés Rodríguez van assis� r a la tro-
bada de germanor. / J. A. Montoya

Imatge de la trobada de l’Olímpic amb l’escola de futbol 
andalusa. / J.A. Montoya

Amb la derrota, l’Olímpic 
queda més tocat i enfonsat a 
la zona baixa de la classifi ca-
ció. Dissabte a les 17 hores, 
rebrà en el municipal de Can 
Fatjó la visita de l’Atlè� c Vila-
franca, un altre equip neces-
sitat de punts per allunyar-se 
de la zona calenta.



Divendres, 22 de febrer de 2019 ESPORTS30
FUTBOL | BASE

ATLETISME | FONS

Resultats diversos de la Penya 
Blaugrana Ramon Llorens

Lorenzo Martí n, primer de la seva 
categoria als 10 km de Vies Verdes

El Prebenjamí B va perdre a 
casa davant l’escola Àgora 
per 4-0, mentre que el Pre-
benjamí A també va caure 
en el derbi jugat a Can Fatjó 
davant l’Olímpic per 2-1 amb 
un gol d’Izan Pozo. El Benja-
mí B va guanyar a casa per 
5-4 contra la Maurina, amb 
gols de Thierno, Àlex Garcia, 
Rayan i Mehdi, i el Benjamí 
A va guanyar a casa de la PB 
Sant Cugat per un contundent 
resultat. Per part dels alevins, 
l’A va aconseguir la victòria a 
casa contra el Viladecavalls 
per 3-2, amb gols d’Agustí n 
Gabarri, Ian Alcívar i Ayman 
en un partit molt complet 
dels locals. L’Aleví B va em-
patar a casa del tercer classi-
fi cat, el Matadepera, per 4-4 

amb tres gols de Mumuni i 
un de Zacaria. Pel que fa al 
futbol 11, l’Infanti l va perdre 
a casa del Sabadell per 4-3 
amb gols de Dembo, Jean Pol 
i Sergi Villacres en un parti t 
molt diputat. 

El Cadet A va ganyar a 
casa contra l’Escola Pia per 
4-3, amb gols de Kike Villamar 
(2) i Juanma Diaz, i el B va 
caure a casa del Terrasa per 
8-2, amb gols de Michel i Ab-
dallah. Per últi m, el Sènior va 
perdre contra la Roureda, tot 
i que va anar per davant del 
marcador tot el parti t. Uns 
últi ms minuts molt dolents 
li van costar els tres punts, 
el resultat fi nal va ser de 2-1 
amb gol de Morad Amiyah. / 
PB Ramon Llorens

La marató Vies Verdes va 
tenir lloc el 17 de febrer 
amb la participació de Fon-
distes Rubí. Lorenzo Martín 
va participar en la prova de 
10 km i va fer un temps de 
49’38”. Aquesta marca li va 
permetre pujar a la primera 
posició del podi en la seva 
categoria. Francisco Tirado 
i Pedro Sánchez van fer la 
Mitja Marató en un temps 
d’1h47’46” i 1h57’30”, res-
pectivament.

Va ser una cursa popu-
lar amb un recorregut pels 
antics trams ferroviaris, ara 
rehabilitats en camins. La 
cursa constava de quatre 
distàncies diferents, es po-
dien fer 42 km, 30 km, 21 
km i 10 km.

La cursa, que era lineal, 
tenia diferents punts de 
sortida, depenent de la dis-
tància a córrer, però un ma-
teix punt d’arribada: Platja 
d’Aro. / Fondistes Rubí

Quatre victòries per la UAR al Trofeu de 
Sabadell de promoció en pista coberta

El Femení del CVR guanya al CV Gavà en tres sets

La final del Trofeu Sabadell 
de promoció es va celebrar 
el 16 de febrer i cal destacar 
els grans resultats de l’escola 
d’atleti sme de la UAR.

Al 4x200 m Infanti l, Jordi 
Serra, Ivan García i Aketza 
Sumell van acabar en prime-
ra posició després de fer un 
temps d’1’53”36.

També va ser primera la 
infanti l Estefany Ba en llan-
çament de pes, amb una 
marca d’11,73 m; l’infantil 
Ivan García en salt de llargada 
amb un salt de 4,64 m; i Alba 
Rodríguez en els 60 m ll també 

El Sènior Femení del Club 
Voleibol Rubí va rebre a casa 
el CV Gavà, un partit corres-
ponent a la tercera jornada 
de lliga d’ascens a Primera 
Divisió, que va aconseguir 
guanyar.

Hi havia molt en joc per 
a les rubinenques després 
d’encadenar dues derrotes 
molt dures en les dues pri-
meres jornades. A més, el 
CV Gavà era un equip que 
aquesta temporada les de 
Rubí encara no havien pogut 
superar.

En el primer set les juga-
dores van sortir amb un joc 
amb pocs errors no forçats 
i amb un joc molt ràpid en 
atac van aconseguir una 
victòria força contundent 
per 25-13.

Al segon, amb un joc 
molt seriós, les locals es 
van imposar per 25-15. Pel 
que fa al tercer set, va ser 
una rèplica dels altres dos i 
després de mostrar-se molt 
superiors al conjunt del Baix 
Llobregat, les de Rubí van 
guanyar per 25-17.

Triomf del Sènior Masculí
Per la seva banda, el Sènior 
Masculí també va aconse-
guir la victòria en el partit 
que va disputar dissabte a 
casa contra el CV Vilafranca 
i que correspongui a la ter-
cera jornada de la segona 
ronda de competició.

A l’inici del partit, el rival 
no va posar massa proble-
mes al conjunt rubinenc, 
que es va imposar per 25-
11. En el segon set, després 
d’alguns canvis, el nivell del 
Rubí va continuar sent el 

mateix i es va imposar per 
25-11.

El tercer set va ser el 
més disputat i fruit de la 
relaxació del conjunt local, 
el Vilafranca va estar a punt 
d’aconseguir imposar-se en 
el marcador. Tot i això, els 
rubinencs van aconseguir 
capgirar el set en els darrers 
punts i van poder tancar el 
partit amb un 25-20.

El Sènior Masculí dispu-
tarà el proper partit de lliga 
a Andorra aquest dissabte a 
les 20 hores. / CVR

en categoria infanti l, amb una 
marca de 8”39.

Al segon graó del podi va 
pujar Martí  Ardévol, amb un 
llançament de pes de 8,68 m 
en categoria infanti l. També 
en aquesta categoria va que-
dar segon en alçada Aketza 
Sumell amb un salt d’1,50 m.

En tercera posició, van 
quedar Martina Capel amb 
un salt de 3,55 m en categoria 
aleví; Adrián Macías, en infan-
ti l en els 2.000 m ll; i el 4x200 
m infantil (Alba Rodríguez, 
Valeria Olalla, Marta Tomey 
i Paula Haba), amb un temps 

Durant el segon cap de 
setmana de febrer es va 
realitzar el Campionat de 
Catalunya màster de Llan-
çaments d’Hivern a l’estadi 
de Santa Coloma de Gra-
manet. Hi van participar en 
la categoria M45 Manuel 
Centella i Joan Segarra, de 
la Unió Atlètica Rubí.

En la prova de mar-
tell pesat, Segarra va ser 
subcampió i Centella, cin-
què. En martell van quedar 
segon i tercer, respecti-
vament. Pel que fa a la 
prova de javelina, Segarra 
va quedar campió de Ca-
talunya i Centella va ser 

tercer. I, finalment, tots 
dos van realitzar la prova 
de llançament de disc, on 
Segarra va quedar cinquè i 
Centella, sisè.

Entre tots dos,  van 
aconseguir un total de cinc 
medalles, una d’or, dues de 
plata i dues de bronze.

El 17 de febrer es va 
celebrar el 23è Campionat 
de Catalunya Màster Indi-
vidual en pista coberta a 
Sabadell. Hi va participar 
Joan Segarra, proclamant-
se Campió de Catalunya en 
la categoria M45 en llança-
ment de pes, realitzant una 
marca d’11,83 m. / UAR

ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

VOLEIBOL | SEGONA CATALANA

Valeria Olalla, una de les parti cipants de la UAR. / Cedida

Bons resultats als Campionats de 
Catalunya màsters

Francisco Tirado i Pedro Sánchez, a la prova. / Cedida

d’1’58”04 en salt de llarga-
da aleví femení amb 3.55m. 
També Jordi Sierra va quedar 
en tercer lloc en els 600 m 
llisos infanti ls, amb una marca 
d’1’47”17

Noa Macías va ser quarta 
en salt benjamí i Ivan García 

també va quedar quart en 60 
m llisos infanti l.

Francisco Aguilera, Juan 
García, Guillem Megías i Ivan 
Molina van ser cinquens en el 
4x200 m aleví i Noela Valera va 
ser cinquena en 400 m llisos 
benjamí. / UAR
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La 13a edició del Duatló Ciu-
tat d’Igualada es va disputar 
el diumenge passat. El Club 
Natació Rubí (CNR) va com-
pe� r amb set triatletes que 
van realitzar una molt bona 
cursa. En categoria femenina, 
Marisol Almeida va assolir 
una més que meritòria 5a po-
sició en categoria V2 i la 65a a 
la general, i Andrea Sánchez, 
va situar-se en la 51a posició 
en categoria absoluta i la 89a 
a la general. 

Bona actuació dels representants 
del CNR en el 13è Duatló d’Igualada

Pel que fa a la categoria mas-
culina, els resultats van ser: 
Alejandro Delgado, 46è en 
categoria absoluta i 70è de 
la general; Eduard González, 
14è en categoria Sub-23 i 
116è de la general; Francesc 
Mar� nez, 109è en categoria 
absoluta i 198è de la gene-
ral; Rafael Hierro, 41è en 
categoria V1 i 211è de la 
general i Gerardo Blanco, 
17è en categoria V2 i 252è a 
la general. / CNR

L’Op� ms Club Triatló assoleix la 
9a posició de la Primera Divisió 
Catalana de Duatló de carretera
L’Op� ms Club Triatlo va pren-
dre part en el Duatlo d’Iguala-
da, distancia esprint, disputat 
diumenge passat. Cinc triatle-
tes del club rubinenc van anar 
a Igualada. Enoc Navarro, amb 
un temps de 58’04” i una gran 
sisena posició a la categoria 
V1, va ser el primer atleta 
de l’Op� ms Club en arribar a 
meta, per la seva banda, San�  
Sánchez i Frank Navarro van 

arribar quasi junts amb uns 
temps d’ 1h03’10” i 1h03’17”, 
respec� vament. Sánchez va 
ocupar el sisè lloc en catego-
ria V2 i Navarro la 29a plaça 
en V1. Álex Rahali va fer un 
temps d’1h06’18” i va ocupar 
el lloc 27 a V1, i Iñaki Fuste va 
marcar un temps d’1h14’44” 
i es va situar 53è a la catego-
ria V1. 

Per tot plegat, l’equip 

RESULTATS

Juvenil Femení - LaSirena CN Mataró 14-8
Club Natació Catalunya - JUVENIL Masculí 6-7
Alevi B - Club Natació Granollers B 10-9
CN TERRASSA - Infantil Masculí 10-10
Club Natació Sant Feliu - Infantil Femení 11-9

Els integrants de l’equip rubinenc. / Cedida

PETANCA | LLIGA

Finalment ho han aconseguit. 
Els jugadors del segon equip 
de la UP Las Torres-Rubí es 
van imposar en la promoció 
d’ascens a l’Àgora Park de 
Tordera. No ha estat fàcil i 
es va haver de lluitar fi ns a 
l’úl� ma ronda per tal d’acon-
seguir l’objectiu marcat a 
l’inici de la temporada, que 
no era cap altre que l’ascens 
de categoria.

El primer partit es va 
disputar a Tordera i els locals 
van fer valer la seva condició 

La UP Las Torres-Rubí tanca la temporada 
2018-2019 amb un nou ascens de categoria

d’equip que defensava la 
categoria. La igualtat va ser 
la tònica predominant fins 
que els jugadors de l’Àgora 
Park van aconseguir un mínim 
avantatge de 9-7 amb el que 
van tancar la primera part de 
l’eliminatòria.

El partit de tornada es 
va celebrar una setmana 
després a les pistes de Cova-
Solera. Els jugadors rubinencs 
van sor� r molt concentrats 
sabent que havien de lluitar 
cada partida per poder re-

muntar el resultat advers que 
havien ob� ngut en el par� t 
d’anada. Des de la primera 
ronda els de Rubí van fer-se 
amb un pe� t avantatge que 
van saber defensar, fent un 
gran esforç, fi ns a arribar a la 
ronda fi nal amb el marcador 
de 8-4. Només necessitaven 
guanyar dues partides a la 
ronda fi nal. I aquestes van ar-
ribar per desfermar l’eufòria 
en els jugadors de la UP que 
gràcies al resultat fi nal de 10- 
6 compe� ran la temporada 

vinent a Segona Divisió.
D’aquesta manera es tan-

ca una temporada històrica 
a la UP Las Torres-Rubí que 
ha aconseguit l’ascens de 
categoria de tres equips sè-
niors. La propera lliga � ndrà 
el primer equip compe� nt a 
la màxima categoria, la Lliga 
Catalana, gràcies al segon 
lloc aconseguit i a la renúncia 
d’equips a disputar aquesta 
lliga. El segon equip jugarà a 
Segona Divisió en guanyar la 
promoció d’ascens i el tercer 
equip disputarà la Quarta Di-
visió en proclamar-se campió 
invicte al seu grup. El quart 
equip i el femení  van quedar 
a mitja taula.

A par� r d’aquesta setma-
na es comencen a disputar els 
campionats organitzats per 
la Federació Catalana de Pe-
tanca. La UP Las Torres-Rubí 
estarà representada per dife-
rents equips que intentaran 
arribar el més lluny possible 
intentant classifi car-se per als 
campionats d’Espanya que 
se celebraran a l’es� u. / UP 
Petanca Les TorresEl segon equip del club va lluitar cada par� da per aconseguir una victòria que suposa l’ascens de cate-

goria. / Cedida

El Sènior Femení del CNR cau 
davant el CN Mataró, però es 
manté cinquè a la taula
El Sènior Femení 
del Club Natació 
Rubí (CNR) es va 
enfrontar al CN 
Mataró amb l’ob-
jectiu de repetir 
el bon resultat de 
la primera volta. 
Al fi nal, l’equip del 
Maresme es va im-
posar per 12-8. Tot 
i la derrota, l’equip 
continua en una 
merescuda cin-
quena posició. Després de 
l’enfrontament, la jugadora 
rubinenca Ariadna Ruiz va 
rebre el premi com a guanya-
dora a l’MVP de la 9a jornada 
de lliga.

Aquesta setmana no hi 
ha competició i l’equip es 
preparà per al proper en-
frontament contra l’equip EW 
Zaragoza, que serà transmès 
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per ‘streaming’ en directe des 
de les instal·lacions del CNR, 
amb la intenció de consoli-
dar-se en aquesta posició.

Per la seva part, aquest 
dissabte el Sènior Masculí es 
desplaçarà fi ns a Sevilla per 
jugar contra el CW Sevilla i 
poder sumar punts per man-
tenir-se al capdavant de la 
classifi cació. / CNR

rubinenc va assolir la posisió 
23a per equips i 66 punts més 
que el fan assolir la novena 

posició de la Primera Divisió 
Catalana de Duatlo de Carre-
tera. / Op� ms Club

La waterpolista Ariadna Ruiz, millor MVP 
de la jornada. / Cedida
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