
INFORMATIU SETMANAL INDEPENDENT I GRATUÏT  
IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC 100% RECICLAT WWW.DIARIDERUBI.COM

 Divendres, 22 de març de 2019 - Núm. 1.229

amb les millors ofertes de vehicles 
seminous i d’ocasió

El teu concessionari 
multimarca 

amb les millors ofertes de vehicles 

multimarca  a Terrassa

Vallescar Ocasión  Colom 457 (Parc Vallès)  |  08223 Terrassa  |  T 93 736 00 09  |  www.vallescarocasion.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci_258x78,8cm_ORIG.pdf   1   18/9/17   12:31

«Llegim i ballem. Aquestes dues diversions mai no faran mal al món.» (Voltaire, escriptor, historiador i fi lòsof francès del s. XVIII)
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REFORMA T 360, tu proyecto 
es nuestro compromiso
REFORMA T 360, nace en un 
pequeño pueblo de las afue-
ras de Barcelona llamado 
Esparraguera. Hace más de 
40 años nacía una empresa 
local enfocada a la fabrica-
ción de mármol para clientes 
particulares y constructores; 
con el auge del sector inmo-
biliario dicha empresa tuvo 
una expansión masiva a la 
par del sector de la construc-
ción. Esta expansión supuso 

una fuerte entrada de capital 
que permitió que la empresa 
creciera en infraestructura  
y personal, provocando el 
traslado a Rubí para tenerlo 
todo uni� cado.

Nos avalan más de 40 
años de experiencia en la 
fabricación de los mejores 
platos de mármol con pro-
piedades antideslizantes, 
mediante un proceso  arte-
sanal para evitar resbalones; 
personalizados a la medida 
de cada instalación.

Reforma T 360 pone a 
su alcance  más de 1000m2 
entre showroom y almacén 
con una interesante muestra 
de innovadores productos y  
sustantivos  diseños para 
la reforma de su hogar, en 
cocinas, baños, pavimentos, 

parqué, alicatado, aluminio, 
electrodomésticos, techos 
de pladur, puertas de paso, 
pintura, etc…

Tu proyecto es nuestro 
compromiso
Renueva tu hogar en manos 
de los mejores profesionales, 
refórmalo, transforma tu 
casa en un lugar cada vez 
más confortable, sostenible 
y e� ciente. Contamos con 
una amplia gama de innova-
doras y exclusivas soluciones 
cargadas de DISEÑO, FUN-
CIONALIDAD, SEGURIDAD, 
ARMONIA, BELLEZA, BIEN-
ESTAR y CONFORT.

Te ayudamos a construir 
la casa que tanto deseas 
para que envuelvas tu vida 
en ella.



Divendres, 22 de març de 2019ACTUALITAT 3

Dos treballadors del servei municipal 
de grua fa mesos que no cobren
MARTA CABRERA

El servei municipal de grua, 
gestionat des del 2012 per 
l’empresa barcelonina Servi 
Grua SL, manté un confl icte 
obert amb els treballadors 
des del 2017, quan hi va haver 
un canvi en la gerència de 
l’empresa. Des d’aleshores, 
els tres treballadors del servei 
estan vivint un calvari. La situ-
ació ha arribat al límit que un 
dels tres ha estat acomiadat 
i els altres dos fa mesos que 
no cobren i els deuen entre 
6.000 i 7.000 euros.

Juan González, un dels 
treballadors, ha explicat que 
des de la nova gerència els 
intents de l’empresa per re-
duir els costos els han portat 
a diverses situacions insòlites 
tractant-se d’una concessió 
pública: “Primer ens van 
intentar reduir la jornada i 
el sou un 50% i ens oferien 
la possibilitat de realitzar el 
treball en negre, després van 
intentar ti rar endavant un ERE 
i no van poder i després ens 
van començar a posar faltes 
greus”. Un dels tres treballa-
dors va ser acomiadat a fi nals 

del 2018 perquè l’empresa 
considera que tenia una baixa 
mèdica ‘fi ctí cia’ i els dos res-
tants van començar a veure 
com els pagaments es retar-
daven fins al punt que ara 
mateix no estan cobrant. Els 
dos, que actualment estan de 
baixa mèdica, tenien el judici 
pels impagaments programat 
per la setmana passada, però 

fi nalment s’ha ajornat fi ns a 
l’esti u. “Aquesta situació ens 
està portant a una situació 
familiar i econòmica molt 
complicada”, explica Abel 
Marín, l’altre afectat. Tots 
dos porten almenys 13 anys 
treballant en aquest servei 
i, segons expliquen, no han 
ti ngut mai cap problema.

Els dos treballadors diuen 

que les persones que ara ma-
teix s’encarreguen del servei 
de grua sí que estan cobrant 
i creuen que és perquè són 
treballadors subcontractats 
d’altres empreses.

Els afectats, que fa mesos 
que han denunciat la situa-
ció a l’Ajuntament, conside-
ren que el consistori “s’ha 
despreocupat totalment del 
confl icte, diu que té reunions 
amb l’empresa, però no ha 
aconseguit res”, apunta Juan 
González, que recorda que 
és una concessió d’un servei 
públic. 

L’Ajuntament ha explicat a 
Diari de Rubí que està al cas 
de la situació, però que no 
pot fer molta cosa, més enllà 
de reunir-se amb la concessi-
onària per escoltar les raons 
del confl icte.

Concurs impugnat
Actualment, el servei està 
en pròrroga forçosa, ja que 
l’empresa Servi Grua, amb 
la qual Diari de Rubí no ha 
pogut contactar, ha impugnat 
per via administrati va i judici-
al la nova licitació que es va 
fer el 2018. 

El servei de grua està en situació de prórroga forçosa. / Carla Abril

El Suprem obliga la Generalitat 
a assumir el fi nançament de 
les escoles bressol
El Tribunal Suprem no ha 
admès a tràmit el recurs de 
la Generalitat contra una 
sentència prèvia del Tribunal 
Superior de Justícia de 
Catalunya que obliga el govern 
a assumir el fi nançament de les 
escoles bressol d’una trentena 
de municipis. Amb aquesta 
decisió, el tribunal reconeix 
als consistoris el dret a rebre 
1.300 euros per alumne pels 
cursos compresos entre el 
2012 i el 2015.

Entre aquests municipis 
hi ha Rubí que, segons fonts 
municipals, s’esti ma que podria 
rebre 1,3 milions d’euros per les 
aportacions que la Generalitat 
va deixar d’abonar a la ciutat 
per aquest concepte entre el 
2012 i el 2015. 

El cost de les escoles 
bressols s’assumia a parts 
iguals entre la Generlitat, els 
ajuntaments i les famílies. Les 
administracions aportaven 
cadascuna 1.800 euros per 
alumne, però a parti r del 2010 
la Generalitat va reduir la seva 
aportació fi ns a 1.600 euros 
en el curs 2010-2011 i fi ns als 
1.300 euros en el curs 2011-
2012. A parti r d’aquell any i 

fi ns al 2015, no va realitzar cap 
aportació, fet que va obligar 
als ajuntaments a incrementar 
les seves parti des per tal que 
les famílies no haguessin 
d’assumir l’increment. 

La sentència recorda 
que la llei preveu que sigui 
la Generalitat qui garanteixi 
el finançament dels centres 
educati us de 0 a 3 anys encara 
que els centres siguin de 
ti tularitat municipal. / DdR
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Una fuita d’aigua provoca un 
pe� t riu al carrer Floridablanca

Una fuita d’aigua a l’altura 
del número 2 del carrer 
Floridablanca va provocar 
dilluns al ma�  un pe� t riu 
d’aigua fi ns al carrer Jus� cia 
que va sorprendre els via-
nants. L’aigua brollava d’un 
forat al subsòl relacionat 
amb una obra i el pendent 
de la via va provocar que 
el carrer es transformés en 
una pe� ta riera fi ns a l’alça-
da del carrer Doctor Robert, 
on l’aigua era absorbida 
pels escocells.

Els veïns del carrer 

Floridablanca van haver 
d’actuar taponant part de 
la sortida de l’aigua per 
evitar que l’aigua s’escolés 
a casa seva i van lamentar 
que haguessin passat 20 
minuts entre l’avís i el tall 
de l’aigua, que va restablir 
la normalitat.

Segons l’Ajuntament de 
Rubí, l’avaria es va produir 
a la xarxa d’abastament i 
va afectar una cinquantena 
d’usuaris, que no van tornar 
a tenir subministrament 
fi ns  a la tarda. / DdR

L’aigua va començar a brollar al carrer Floridablanca. / M.C.

Rubí sense abocadors i l’AUP denuncien el gestor 
de Can Carreras per delictes ambientals
MARTA CABRERA

La plataforma Rubí sense 
abocadors i l’Alternativa 
d’Unitat Popular (AUP) han 
presentat una denúncia a 
la Fiscalia de Medi Ambi-
ent contra FSM Ver� spania 
–gestor de l’abocador de 
Can Carreras– i Excavaciones 
y Áridos Rubí –gestor de les 
extrac� ves conegudes com 
La 22 i La 9–.

La denúncia contra FSM 
Ver� spania és per un delicte 
contra el medi ambient per 
ac� vitat contaminant i greu 
risc o perjudici pels sistemes 
naturals. Un dels fonaments 
en els quals se sustenta la 
denúncia és per l’abocament 
de lixiviats als torrents que 
passen per Can Carreras. 
Amb les nombroses pluges 
de la tardor, la plataforma 
va descobrir una canonada 
que comunicava la fi nca amb 
un dels an� cs torrents i va 
presentar una denúncia als 
Agents Rurals, de la qual no 
han � ngut més no� cies. 

Els lixiviats són el resultat 
de la degradació dels resi-

dus, s’han d’emmagatzemar 
en unes bases pel seu pos-
terior tractament i, en cap 
cas, es poden abocar al medi 
ambient.

Pel que fa a la denúncia 
contra Excavaciones y Áridos 
Rubí, està relacionada amb 
el dipòsit il·legal de residus 
amb agreujant de clandes� -
nitat i desobediència a l’ad-
ministració. L’empresa no té 
llicència per abocar residus, 
sinó únicament per l’extra-
cció de terres, que en el cas 

de La 22 fi ns i tot ha estat 
revocada per l’administració. 
De fet, segons la platafor-
ma, alguns dels camions 
que aboquen residus estan 
relacionats amb serveis a 
l’Ajuntament: “Al juny vam 
entrar una instància denun-
ciant la situació i encara no 
en sabem res”, ha explicat 
Montse Rousse, membre de 
la plataforma.

L’entitat ecologista i la 
formació política esperen 
que la fi scalia obri diligèn-

L’Ajuntament de Sant Cugat presentarà 
al·legacions contra l’abocador de Can Balasc
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Sant Cugat 
ha anunciat que presenta-
rà al·legacions als tràmits 
iniciats per l’Ajuntament 
de Rubí per autoritzar un 
dipòsit controlat de residus 
no perillosos a Can Balasc, 
sol·licitat per l’empresa AJK 
Inversiones Cantábricas y 
Portuarias SL (TMA Grupo 
Sánchez).

L’Ajuntament de Sant 
Cugat al·lega que el projecte 
pot tenir afectacions al seu 
municipi i cri� ca el fet que 
l’Ajuntament de Rubí no 
hagi informat el consistori 
de la localitat veïna ni de 
la proposta ni dels tràmits 
engegats.

Segons un comunicat de 
l’Ajuntament de Sant Cugat, 
el futur abocador de Can Ba-
lasc es troba a un quilòmetre 
de distància del seu terme 
municipal, concretament 
del barri de Mira-sol i de 
l’Hospital General de Cata-
lunya. A més, també indica 
que el futur abocador se 
situaria sobre un aqüífer que 

nodreix el torrent i l’estany 
dels Alous.

Tot i que l’Ajuntament de 
Sant Cugat està ul� mant les 
al·legacions, el termini per 
presentar-les va fi nalitzar el 
28 de gener. No obstant això, 
el consistori de la localitat 
veïna considera que el fet 
que l’Ajuntament de Rubí no 
els comuniqués l’acceptació 
a tràmit del projecte jus� fi ca 
la presentació d’aquests 
documents.

L’Ajuntament de Rubí, 
per la seva banda, ha expli-
cat que no té l’obligació de 
notificar a l’administració 
santcugatenca l’admissió a 
tràmit del projecte perquè 

no es tracta d’un instrument 
de planejament general o 
derivat. En aquest sentit, 
apunta que en considerar-
se “avantprojecte”, està 
supeditat a una aprovació 
posterior de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, 
no requereix no� fi car-ho a 
altres administracions.

D’altra banda, en relació 
a les al·legacions que pugui 
presentar l’Ajuntament de 
Sant Cugat, el consistori 
rubinenc diu que estan fora 
de termini, però que seran 
� ngudes en compte quan es 
redac�  la proposta d’aprova-
ció prèvia o denegació del 
projecte.

cies per inves� gar les dues 
empreses i lamenta que 
aquesta denúncia no l’ha-
gi presentat l’Ajuntament. 
“Tots aquests fets els coneix 
perfectament el consistori i 
hauria d’haver estat ell qui 
presentés la denúncia”, con-
sidera el portaveu de l’AUP, 
Jordi Muntan, que també ha 
cri� cat l’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, perquè entén que 
tracta l’assumpte de “forma 
superfi cial, quan és un tema 
important de salut”.

La plataforma va descobrir al novembre una canonada que abocava lixiviats al medi natural. / Cedida

Terrenys on es prepara l’abocador. / Mariona López
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Rubí signa el Pacte contra la segregació 
escolar impulsat pel Síndic de Greuges
REDACCIÓ

El Departament d’Educació i 
més d’un centenar d’ajunta-
ments i agents de la comuni-
tat educa� va, entre els quals 
hi ha el consistori de Rubí, van 
signar dilluns el Pacte contra 
la segregació escolar impulsat 
pel Síndic de Greuges, Rafael 
Ribó. El document inclou 30 
actuacions i 189 mesures con-
cretes que el Departament 
d’Educació es compromet a 
implementar, en la mesura 
del possible, durant aquesta 
legislatura per tal d’acabar 
amb la desigualtat d’oportu-
nitats entre l’alumnat.

Totes les propostes estan 
dirigides al conjunt de centres 
que integren el Servei d’Edu-
cació de Catalunya i tenen 
com a punt de partida un 
increment del pressupost en 
educació. Entre les mesures 
que preveu el pacte, destaca 
l’aprovació d’un nou decret 
d’admissió de l’alumnat per 
al pròxim curs, amb mesures 
concretes per combatre la 
segregació, com l’establiment 

d’una proporció màxima 
d’alumnat amb necessitats 
educa� ves específi ques per 
escoles d’una mateixa zona, 
la limitació de l’escolarització 
de matrícula viva a centres 
d’alta complexitat o la creació 
d’una ofi cina virtual d’escola-
rització. A més, el document 
contempla la promoció de 
garanties de gratuïtat real 
per a l’alumnat socialment 
desafavorit i graduar el fi nan-
çament públic dels centres en 
funció de la corresponsabilitat 

en l’escolarització equilibrada 
de l’alumnat.

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Mar� nez, ha valorat posi� -
vament el pacte ressaltant “la 
importància d’un acord que 
advoca per l’èxit educatiu, 
que marca un camí de treball 
a favor de la inclusió i contra 
la segregació”.

Crí� ques
El Pacte contra la segregació 
escolar no ha aconseguit el 
màxim consens i diverses 

en� tats de la comunitat edu-
ca� va han mostrat les seves 
discrepàncies amb l’acord. 
Entre aquestes, la Federa-
ció d’Associacions de pares i 
mares de Catalunya (FaPaC), 
la Unió Sindical dels Treba-
lladors d’Ensenyament de 
Catalunya (USTEC-STEs), el 
Sindicat d’Estudiants (SE) o el 
Front d’Estudiants.

Aquestes en� tats creuen 
que és fonamental corregir la 
segregació en el sistema edu-
ca� u, però no estan d’acord 
en les mesures proposades 
perquè no consideren que si-
guin ni sufi cients ni efi caces.

Una de les crítiques és 
que l’acord benefi cia l’educa-
ció concertada en detriment 
de l’escola pública, fi ns i tot 
amb un increment dels re-
cursos econòmics, que no 
s’estableixen mesures efi ca-
ces per repar� r l’alumnat amb 
necessitats especials i que no 
contempla la universalitat i 
gratuïtat d’altres serveis edu-
ca� us com el menjador, les 
sor� des pedagògiques o els 
llibres de text.

Més de 600 inscrits a la 4a edició 
de la Cursa Solidària de Maristes 
L’escola Maristes Rubí ja ho 
té tot a punt per a la 4a edi-
ció de la Cursa solidària del 
centre, a favor de la jus� cia 
social. La prova, que � ndrà 
lloc aquest diumenge 24 de 
març, té enguany el lema 
‘Corre, aixeca’t, no t’aturis’ 
i vol conscienciar sobre 
la necessitat de construir 
un món més just. Tota la 
recaptació de la cursa es 
des� narà a diversos projec-
tes de cooperació que l’ONG 
SED duu a terme a Tanzània, 
República Centreafricana, 

Paraguai i Hai� .
Els par� cipants sor� ran 

del pa�  de l’escola a les 11 
hores i realitzaran un recor-
regut de 5 km pel voltant del 
centre educa� u i pel torrent 
dels Alous, que fi nalitzarà 
al mateix punt. Al llarg del 
matí hi haurà animacions 
infan� ls, música, ball i ta-
llers de la mà de diverses 
en� tats de la ciutat, a més 
d’una bo� farrada popular. 
Ja s’han inscrit més de 600 
persones a la inicia� va, una 
xifra rècord. / DdR

Xocolatada del Balmes per lluitar contra el càncer infan� l
L’AMPA de l’Escola Balmes 
va organitzar el divendres de 
la setmana passada una xo-
colatada per recaptar diners 
per lluitar contra el càncer 
infan� l, una campanya que 
s’integra dins de la cinquena 
edició del ‘Camina, corre i ba-
lla contra el càncer infan� l’. 

La plaça del Doctor Guar-
diet va ser l’escenari de les 
activitats on, a més d’una 
xocolatada, també hi va haver 
un espectacle musical i es va 
fer un mural amb les mans 
d’infants. També van par� ci-
par en l’ac� vitat els Gegants 

de Rubí i d’un col·lec� u de 
gossos que treballen amb 
persones amb necessitats 
especials.

Pel que fa al ‘Camina, 
corre i balla’, les ac� vitats cen-
trals seran el 19 de maig, amb 
curses per adults, una màster 
class de zumba, curses infan-
tils i una fideuada popular. 
Les ac� vitats tenen un preu 
de 10 euros, a excepció de la 
cursa infan� l, que és gratuïta. 
També es poden fer dona� us 
amb un dorsal solidari. La re-
captació anirà a l’Hospital de 
Sant Joan de Déu. / DdRL’ac� vitat va tenir molt bona acollida. / Carla Abril

Les famílies de l’escola Montessori 
s’apunten a la fabricació digital
L’escola Maria Montessori 
ha organitzat aquest cap de 
setmana una activitat amb 
les famílies en el marc del 
projecte Magnet, que impul-
sa la Fundació Jaume Bofi ll. 
L’activitat era una ‘matinal 

El Centre Cívic La Cruïlla del 
Pinar va acollir divendres 
passat la jornada ‘La defen-
sa dels drets dels infants, 
element irrenunciable de la 
nostra missió’, en el marc de 
la Trobada d’Obres Socials 
Maristes d’aquest any que, 
per primera vegada, es va 
organitzar a Rubí. La jorna-
da, que va aplegar més d’un 

centenar de professionals 
de l’atenció als infants i 
d’educadors d’obres socials 
de tot Catalunya, es va cen-
trar en la visibilització de 
l’abús sexual infan� l, com a 
responsabilitat compar� da i 
en els drets dels infants i als 
reptes als quals s’enfronten 
els educadors en la defensa 
d’aquests. / C.C.

Rubí acull per primer cop la 
Trobada d’Obres Socials Maristes

Èxit de la segona Bricofesta del curs a l’escola Pau Casals
L’escola Pau Casals va orga-
nitzar a principis de març la 
segona Bricofesta d’aquest 
curs, que va tornar a ser un 
èxit de par� cipació. Famílies 
i docents van treballar plegats 
en aquesta ocasió per crear 
noves zones de joc als pa� s 
d’infan� l i primària.

Al pa�  dels més pe� ts, es 
van instal·lar dues cuinetes 
de fusta de grans dimensions, 
una bo� ga gran on els infants 
entren a fer joc simbòlic i una 
paret de rampes per jugar 
amb pilotes o cotxes. També 
es van fer garlandes de co-
lors amb drapet per guarnir 
l’espai. A més, es va posar 

una pancarta a l’entrada del 
castell escrita per alumnes 
de P-3, es va confegir un jardí 
ver� cal amb material reciclat 
i es va guarnir la reixa que se-
para els dos pa� s amb llaunes 
pintades i boniques fl ors.

Al pati de l’alumnat de 
primària es va ampliar el 
circuit de troncs reciclant un 
arbre que es va talar a l’esco-
la. També es van fer tasques 
de manteniment com netejar 
la pedra de la façana, pintar 
les portes d’accés al centre i el 
mur musical d’infan� l. La jor-
nada, en un ambient fes� u, 
va ser un èxit i el resultat ha 
sa� sfet grans i pe� ts. / DdR

Famílies i docents van treballar plegats per crear noves zones de joc 
als pa� s. / Cedida

maker’, és a dir, una trobada 
de la comunitat educa� va per 
realitzar tallers i ac� vitats amb 
les quals els infants van mos-
trar com l’ús de les tecnologies 
ha passat de ser instrumen-
tal a creatiu. La trobada va 
comptar amb la presència de 
l’alcaldessa, Ana M. Mar� nez, 
i de la regidora de Serveis a les 
Persones, Marta García. 

El projecte Magnet del 
Montessori, que porta per 
� tol ‘Connecta’t al Montes-
sori!’, té el suport de la Fun-
dació CIM de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i té 
per objec� u integrar proces-
sos de creació i fabricació 
en els quals l’alumnat ha de 
materialitzar les seves idees a 
través de la fabricació digital. 
A Rubí, l’altra escola que té 
un projecte Magnet és el Pau 
Casals, en concret un projec-
te fi losòfi c per promoure la 
capacitat refl exiva i crí� ca de 
l’alumnat. / DdR

Tots els signants del pacte, al Parlament de Catalunya. / Ofi cina del 
Síndic de Greuges

Membres de l’Associació Compar� r-Grup Social Marista de 
Rubí. / C.C.
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Un documental reviu la història 
de l’Alan Montoliu, el menor 
transsexual que es va suïcidar
Dirigit per Marc Parramon i 
David Fernández de Castro, 
‘Me llamo Violeta’ és el tí tol 
d’un documental que tracta 
sobre els menors trans-
sexuals a través de dues 
històries reals. Amb sis anys, 
Violeta va desconcertar els 
seus pares quan els va dir 
que volia dir-se i vesti r-se 
com una nena. Després de 
l’impacte inicial, els pares li 
van donar tot el seu suport 
i el seu trànsit està sent 
relati vament plàcid. El rubi-
nenc Alan Montoliu, vícti ma 
d’assetjament escolar conti -
nuat, no va tenir tanta sort. 
El suport i l’esti ma de la seva 
família no van ser sufi cients 
per evitar que se suïcidés 
quan tenia 17 anys.

Un documental molt 
emoti u que mostra que la 
societat va avançant en l’ac-
ceptació dels menors trans 
però que queda molt camí 
per recórrer. El llargmetrat-
ge, que és una coproducció 
de Mediapro i de Polar Star 
Films, s’estrenarà aquest 
divendres al Festival de 
Cinema de Màlaga, fora de 
concurs ofi cial. / DdR

Alan Montoliu es va suicidar el 
Nadal del 2015. / M. López

El Parc de Bombers de Rubí 
es queda sense camió-escala
REDACCIÓ

El Parc de Bombers de Rubí, que dona 
servei també a Castellbisbal i a Sant 
Cugat, no ti ndrà camió-escala. Segons 
han explicat els agents del cos del parc 
rubinenc en un comunicat, el sotscap 
operati u de Bombers, David Borrell, 
els ha informat que s’ha prioritzat 
aquesta infraestructura al Parc de 
Mollet i al de Cornellà, però no al de 
Rubí. El 2014, una resolució del Par-
lament va instar el govern a dotar el 
Parc de Rubí, que cobreix una població 
de 177.000 habitants, amb un camió 
escala, proposta que ha quedat en un 
calaix. Bombers de Rubí no ha volgut 
fer declaracions al respecte.

El camió-escala és un vehicle que 
permet accedir als pisos més elevats 
de forma més ràpida i immediata i 
millora l’actuació dels agents tant 
en el rescat de persones com en la 
sufocació d’un possible incendi en un 
habitatge. A més, també millora la 
seguretat dels mateixos bombers.

A banda, els bombers també 
lamenten que fa mesos que estan 
cobrint les guàrdies amb menys per-
sonal del que dictamina la normati va. 
Així, en comptes de ser cinc bombers, 
alguns dies són quatre i fi ns i tot han 
arribat a ser només tres.

‘Els Bombers t’acompanyen a donar sang’
Èxit de parti cipació en la 
primera edició a Rubí de 
la campanya ‘Els Bombers 
t ’acompanyen a donar 
sang’. La jornada, que va 
tenir lloc dimecres a la 
tarda a la plaça de l’Anti ga 
estació, va estar organit-
zada pels Bombers de la 
Generalitat, el Banc de 
Sang i Teixits i va comptar 
amb el suport de l’Ajunta-
ment i la Policia Local. Una 
cinquantena de persones 
van sumar-se a la iniciati va i van donar 
sang. 

La donació és molt necessària en qual-
sevol època de l’any, però especialment 

abans de les vacances d’es-
ti u, Nadal o Setmana Santa, 
quan les donacions són míni-
mes i, en canvi, s’acostumen 
a necessitar més reserves. 

A banda de la donació de 
sang, la iniciati va es va com-
plementar amb dos camions 
de bombers que van fer les 
delícies dels més peti ts i una 
exhibició de com s’alliberen 
persones que han quedat 
atrapades en accidents de 
trànsit. / DdRLes exhibicions van atraure força públic. / M. López

Una rubinenca que es va sumar a la campanya. / M. López
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Font del Ferro: 25è aniversari 
del Centre Especial de Treball
La Font del Ferro celebra 
enguany el 25è aniversari de 
la creació del Centre Especial 
de Treball. 

La Font del Ferro inicia 
el seu camí l’any 1986 com 
l’alternativa formativa i la-
boral per a les persones amb 
discapacitat intel·lectual en 
edat laboral de la ciutat. És 
l’any 1994 quan es crea el 
Centre Especial de Treball 
amb la contractació de quatre 
persones. A mesura que la 

producció augmenta, es fan 
nous contractes � ns a arribar 
a deu persones contractades 
l’any 2016.

Durant tots aquests anys, 
els treballadors del Centre 
Especial de Treball han dut a 
terme un treball de qualitat 
que ha permès competir amb 
altres empreses del sector, 
com ratifiquen molts dels 
seus clients habituals.

El Centre Especial de Tre-
ball ha participat venent 
planta en diferents � res al 
llarg de tots aquests anys. 
L’any 1995 va participar per 
primera vegada a la Horti-
mostra i a la Rubi� ra, i uns 
anys més va ampliar la seva 
projecció participant en al-
tres � res com Sant Galderic 
o la Fira de l’Arbre, entre 
altres. L’any 2007 s’inicia 
la comercialització de la 
planta un cop per setmana 
al Mercat Municipal de Rubí. 
Els mateixos treballadors del 
CET són els encarregats de 
tota l’activitat, des de mun-
tar � ns a recollir la parada, 
passant per assessorar, vendre 
i cobrar.

Formació continuada
Durant tots aquests anys s’ha 
fet formació continuada amb 
l’objectiu de ser treballadors 
competents dintre del sector. 
L’any 2006, per exemple, cinc 
treballadors obtenen el carnet 
d’Aplicador de Productes Fito-
sanitaris atorgat pel Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat. 
També han rebut formació en 
Prevenció de Riscos Laborals 
i formació especí� ca segons 
les necessitats de cada mo-
ment. L’any 2008, amb el gran 
problema de la sequera, es 
va començar a treballar amb 
altres varietats de planta, fet 
que va obligar a aprendre les 
característiques i necessitats 
de cada nova varietat.

Els treballadors han après 
a assessorar els clients, fer 
albarans, cobrar i quadrar 

la caixa amb el Departa-
ment d’Administració de 
l’empresa, entre moltes al-
tres tasques. A més, han fet 
d’instructors a alumnes de 
pràctiques d’alguns instituts. 
Des d’octubre i un cop per 
setmana, quatre d’alumnes 
del CEE de Ca n’Oriol fan una 
pràctica d’aproximació al 
treball professional al món 
de la planta, participant en 
les tasques habituals de vi-
ver i els treballadors són els 
instructors i avaluadors de 
l’activitat.

Noves línies de treball
L’any 2016 sorgeix la neces-
sitat de diversi� car i ampliar 
la línia de treball. Després 
de fer un estudi de mercat, 
i tenint en compte les ne-
cessitats del municipi, es 
crea la brigada de Forestal i 
de Zones Verdes. A � nals de 
l’any 2016 s’incorporen dos 
treballadors a aquesta nova 
línia que abasta el manteni-
ment de zones verdes, tant 
enjardinades com forestals, 
sega i desbrossament forestal 
i urbà, aplicació de tracta-
ments, adobs, reforestacions 
i plantacions, poda d’arbres, 
retallat d’arbustos, etc. 

Aquesta línia es consolida 
l’any 2017 amb la contracta-
ció de dos nous treballadors 
procedents del Servei Ocupa-
cional d’Inserció de la Font 
del Ferro i, davant la demanda 
de feina, a mitjans de 2018 
es contracten dues persones 
més. 

L’ampliació d’aquesta 
nova línia permet que ac-
tualment s’estigui fent man-
teniments de jardins a clients 
particulars i comunitats de 
veïns, així com actuacions 
per l’Ajuntament com el man-
teniment del Torrent de Can 
Matalí, l’enjardinament i 
manteniment de les jardine-
res públiques i de diferents 
places del municipi com la 
dels Francesos, Josep Rovira 
o Anton Borja.

Els treballadors de Font del Ferro han rebut formació especí� ca i continuada, fet que permet al 
centre oferir un producte de la màxima qualitat. / Cedida

Entre les noves línies de treball de Font del Ferro, hi ha la brigada 
forestal i de zones verdes, creada al 2016. / Cedida
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L’AUP criti ca la possible aprovació del POUM 
amb el vot dels dos exregidors populars

L’assemblea del PSC local aprova la llista del parti t 
per a les eleccions municipals del 26 de maig

C. CARRASCO

L’assemblea del Parti t dels 
Socialistes de Catalunya 
(PSC) va aprovar dilluns al 
vespre i per unanimitat la 
llista amb la qual el parti t 
es presentarà a les elecci-
ons municipals del pròxim 
26 de maig. Es tracta d’una 
candidatura on repeteixen 
tots els actuals regidors del 
govern local i que compta 
amb nous fitxatges provi-
nents de diferents àmbits 
com el social, l’educatiu, 
el comunicatiu o el teixit 
associati u.

L’alcaldable socialista, durant l’acte de presentació a La Sala, amb Miquel Iceta. / Carla Abril

La llista encapçalada 
per Ana M. Martínez, ac-
tual alcaldessa de la ciutat, 
compta amb Moisés Rodrí-
guez, segon ti nent d’alcalde 
en aquests moments, com 
a número 2, mentre que 
la número 3 és Maria del 
Carmen Cebrián, actual 
cap de gabinet del govern 
local. Els primers cinc nú-
meros es completen amb 
els també ti nents d’alcalde 
Rafael Güeto i Juan López, 
que ocupen els números 4 
i 5 respecti vament.

Una de les novetats de 
la candidatura és Yolanda 

Llista del PSC 
a les eleccions 
del maig
1. Ana M. Martí nez 
2. Moisés Rodríguez
3. M. del Carmen Cebrián
4. Rafael Güeto
5. Juan López
6. Yolanda Ferrer
7. Víctor García
8. Annabel Cuesta
9. José Luis Ariño
10. Marta Oliva
11. Miguel Ángel Romero
12. Mónica Gil
13. Gabriel Téllez
14. Gemma Sánchez
15. Ton Brustenga
16. Marta García
17. Sesareo Antón de la Cruz
18. Arantxa Gabilondo
19. Lamine Diallo
20. Fina Nuñez
21. Manuel Ramos
22. Felisa Navas
23. Francisco Roldán
24. José Antonio Serra
25. Maria Mas

Ferrer, diplomada en Treball 
Social i presidenta d’Oncolli-
ga Rubí, que ocupa el núme-
ro 6, i Víctor García, director 
de l’Insti tut L’Estatut, que és 
el número 7. La periodista 
Annabel Cuesta, actual as-
sessora del grup municipal 
del PSC, ocupa el número 8 
i el gerent de l’Ajuntament, 
José Luis Ariño, el número 9 
de la candidatura.

Cal destacar que Marta 
García, actual tinent d’al-
calde, ocupa el número 16, 
mentre que Maria Mas, 
tanca la candidatura amb el 
número 25.

La Biblioteca es va quedar 
peti ta per acollir la presen-
tació del llibre ‘Tres dies a 
la presó’, un diàleg entre la 
periodista Gemma Nierga 
i Jordi Cuixart, que porta 
empresonat 17 mesos. 
La periodista catalana va 
entrevistar el president 
d’Òmnium durant 12 hores 
a la presó de Lledoners, 
una conversa que queda 
recollida en aquest llibre, 
que també s’ha editat en 
castellà. “És ridícul plante-
jar que Jordi Cuixart hagi 
ti ngut una acti tud violenta, 
no sé de dret penal, però 
crec que les condemnes 
que li demanen a Cuixart 
són ridícules”. Nierga, que 
està convençuda que el 

del Tribunal Suprem “és un 
judici just”, espera que Cui-
xart sigui “absolt” i destaca 
que no “podria entendre 
que no fos així”. 

A la presentació, que va 
ser molt emoti va, també hi 
va assisti r Marcel Mauri, 
vicepresident d’Òmnium, 
qui va dir que el llibre sor-
geix “de la necessitat de 
Cuixart d’explicar-se” i que 
recull “un diàleg intens i 
fi ns i tot dur”. També ha dit 
que espera que ‘Tres dies a 
la presó’ “pugui servir per 
unir ponts amb persones 
que pensen molt diferent, 
per sort vivim en un país 
plural, i estem condemnats 
a entendre’ns i a seguir 
convivint”. / M.C.

“És ridícul plantejar que Cuixart 
hagi ti ngut una acti tud violenta”

Gemma Nierga i Marcel Mauri, durant l’acte. / Carla Abril

El portaveu de l’Alternativa 
d’Unitat Popular (AUP), Jordi 
Muntan, ha criticat que el 
govern ti ngui pensat portar 
a Ple l’aprovació del Pla d’Or-
denació Urbanísti ca Municipal 
(POUM) just després “d’arre-
glar el deute que tenen els 
regidors expulsats del Parti t 
Popular”. Jonatan Cobo i No-
èlia Borque, ara regidors no 
adscrits, fa mesos que no van 
al Ple i tenen un deute amb 
l’administració de 29.000 
euros. L’AUP creu que aquest 
deute serà liquidat en el pro-

per Ple. 
Muntan diu que no dubta 

de la feina de la interventora 
de l’Ajuntament ni de si és 
o no legal, però que “és la 
mateixa alcaldessa qui ha 
vinculat l’aprovació del POUM 
a la liquidació del deute de 
Cobo i Borque”. Una circums-
tància que, segons el regidor, 
Aitor Sànchez, demostra la 
“incapacitat políti ca i la irres-
ponsabilitat del govern”.

Delegació de vot
D’altra banda, l’AUP proposarà 

al Ple de març que els regidors 
puguin delegar el seu vot al 
Ple de l’Ajuntament en cas que 
es trobin de baixa amb permís 
de paternitat o maternitat.

En la moció, l’AUP demana 
que es requereixi al govern 
de l’estat un acord en aquest 
sentit, ja que actualment 
no es contempla aquesta 
possibilitat, que sí que es té 
en compte en el Parlament 
i en el Congrés. La proposta 
s’encamina a conciliar els 
drets dels regidors i la vida 
familiar. / DdR
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Factura online.
Continua sent una factura, 
però no per al planeta.

Cada vegada que un client diu no al paper, 
fem una aportació al Fons Solidari 
de Rehabilitació Energètica.

naturgy.cat
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CRISTINA CARRASCO

Veïns per Rubí (VR) és par� -
dari que el consistori compri 
sòl i inverteixi en noves pro-
mocions d’habitatge públic 
municipal, construïdes i ges-
� onades per l’administració 
local. Així ho ha apuntat el 
portaveu i alcaldable de la 
formació, Antoni García, qui 
assenyala que els comptes de 
l’Ajuntament estan sanejats i 
es poden des� nar recursos a 
l’habitatge públic.

García explica que és cert 
que quan s’aprovi un nou 
Pla d’Ordenació Urbanís� ca 
Municipal (POUM) els sec-
tors que es requalifi quin en 
residencials, per llei, hauran 
de reservar un 30% per a ha-
bitatge protegit o amb preu 
taxat. Per a Veïns per Rubí, 
aquestes promocions queden 
en mans del sector privat i 
l’administració només pot 
fi xar el preu màxim. “Deixem 
la construcció d’habitatge en 
mans privades i dependrà si el 
sector privat vol iniciar noves 
promocions o no, l’adjudica-

C. CARRASCO

El Par� t Popular (PP) de Rubí 
proposa crear a la ciutat 
la figura del policia tutor, 
un agent de la policia local 
especialitzat en menors que 
visquin en situacions confl ic-
� ves o es trobin en situacions 
de risc. Aquesta fi gura es va 
implantar l’any 2002 a Eivissa, 
s’ha estès amb èxit en altres 
indrets del territori espanyol 
a través de la Federación Es-
pañola de Municipios (FEM) i 
s’acaba de presentar a Brusel-
les.

Segons l’alcaldable de la 
formació, Juan José Giner, 
el policia tutor s’especialitza 
en la resolució de confl ictes 
amb menors i en la prevenció 
per evitar situacions de risc 
d’aquests, en coordinació 
amb Serveis Socials, i especi-
alment quan aquests acaben 
la jornada laboral.

Giner ha estat acompa-
nyat per Marc Piera, natural 
de Rubí i policia tutor a Eivis-
sa. Piera ha explicat que cada 
vegada hi ha més casos de de-

VR aposta perquè l’Ajuntament 
� ri endavant noves promocions 
d’habitatge públic

El PP vol implantar a la ciutat 
la fi gura del policia tutor, un agent 
especialitzat en menors

ERC proposa ampliar l’illa de 
vianants i connectar-la als barris
MARTA CABRERA

Esquerra Republicana de Ca-
talunya (ERC) vol ampliar l’illa 
de vianants a altres carrers i 
places de la ciutat i connec-
tar-la amb els barris per tal de 
confi gurar i� neraris per poder 
anar al centre a peu amb 
tranquil·litat. Aquesta és una 
de les propostes dels repu-
blicans de cara a les eleccions 
municipals: “Cal acabar l’illa 
de vianants, no solament han 
de ser dos carrers, sinó que cal 
fer estudis per ampliar-la i així 
crear un i� nerari que faci que 
la gent pugui anar passejant 
des del seu barri fi ns al nucli de 
la ciutat”, ha explicat l’actual 
regidora d’Esquerra i número 
6 a la llista, Sandra Casas.

La proposta consisteix a 
estudiar el tall a la circulació 
dels carrers Llobateras i Cer-
vantes, forçant la gent a deixar 
el cotxe a casa i aprofi tar els 
eixos comercials per passejar: 
“El comerç és un eix indis-
pensable i importan� ssim en 
polí� ca econòmica i territorial, 
dona feina, riquesa, qualitat 
de vida i cohesió social”, ha 
apuntat la regidora.

Una altra de les propostes 

és impulsar entre els comerci-
ants APEUs, és a dir, un model 
de col·laboració público-priva-
da des� nat a millorar la ges� ó 
i facilitar la modernització i la 
promoció de zones urbanes i 
de serveis. D’aquesta forma, 
apunta el portaveu d’Esquerra, 
Xavier Corbera, es podrien 
corregir problemà� ques com 
el dels “locals buits o els preus 
elevats del lloguer”.

Altres propostes impli-

quen crear una plataforma de 
distribució d’articles per tal 
que els comerciants puguin 
fer front a la competència de 
les compres digitals, que ara 
per ara suposen un repte pel 
comerç local o fer una versió 
de mòbil de la targeta de 
Comerç Rubí. Per úl� m, ERC 
també contempla instal·lar 
barreres amb sensors per tal 
que la gent faci un bon ús dels 
aparcaments rotatoris.

Sandra Casas i Xavier Corbera, atenent els mitjans. / Carla Abril

ció també és ges� onada per 
ells, no tenen per què guiar-
se per criteris socials com la 
vulnerabilitat o ser menor de 
25 anys”, apunta.

Aturar l’aprovació del POUM
D’altra banda, Antoni García 
ha reiterat l’oposició del seu 
partit a l’aprovació provi-
sional del nou POUM que, 
segons ha assenyalat, el 
govern local té previst portar 
al Ple en breu. El candidat 
de Veïns per Rubí ha cri� cat 
l’execu� u socialista perquè 
el pla que vol presentar 
aquest no compta amb els 
suports suficients i reque-
reix el vot favorable de cinc 
regidors no adscrits, dos 
dels quals van ser expulsats 
del Par� t Popular, “que no 
representen ningú, només a 
ells mateixos”.

També apunta que els 

exregidors del PP fa mesos 
que no assisteixen a cap Ple i 
que “seria molt sospitós que 
apareguin ara per aprovar 
la verificació del POUM”. 
En aquest sen� t, creu que 
aquests dos regidors podrien 
assis� r al Ple per aprovar el 
pla a canvi d’una revisió de 
la jus� fi cació econòmica de 
les aportacions que ha rebut 
el seu grup municipal. “Si hi 
ha canvis en la justificació 
econòmica dels grups muni-
cipals, cal convocar una co-
missió especial de comptes 
i després passar pel Ple. Ho 
mirarem amb lupa”, afi rma.

La proximitat de les 
eleccions municipals que 
conformaran el nou Ple, el 
fet que el document inicial 
del POUM � ngui ja més de 
vuit anys i la certesa que la 
Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona retornarà el Pla 
amb noves prescripcions són 
altres dels arguments del 
par� t per rebutjar aquesta 
aprovació. Per tot plegat, de-
manen que s’aturi l’aprovació 
i es reiniciïn els treballs.

La formació 
veuria “sospitosa” 
l’aprovació ara del 
nou POUM

lictes greus de joves menors 
de 14 anys, com ara assetja-
ment escolar o violència de 
gènere, i que cal tractar-los i 
fer-los responsables dels seus 
actes. Segons aquest agent, 
el policia tutor “té una gran 
acceptació social perquè som 
una policia propera, treba-
llem coordinadament amb la 
família, amb l’entorn educa-
� u, amb els serveis socials...”. 
Piera insisteix que és molt 
important la prevenció, per 
evitar que s’arribin a cometre 
infraccions greus.

D’altra banda, el PP rubi-
nenc també ha mostrat el seu 

suport a la proposició de llei 
que el PP va registrar al gener 
i que busca el desallotjament 
dels habitatges ocupats en un 
termini màxim de 12 a  24 ho-
res. Segons Giner, amb aques-
ta proposta s’anul·la qualsevol 
intent d’inscripció al padró 
municipal per part d’una 
persona o família ocupa, per 
la qual cosa no es considerarà 
prova de residència ni donarà 
dret a res. A més, considera 
que la norma� va dona eines a 
les comunitats de propietaris 
davant una possible ocupació 
per posar una doble porta o 
tapiar l’habitatge. 

Membres del Par� t Popular, amb el seu candidat. / C.C.
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Tria FP,
Tria Rubí
Forma
V Jornada
sobre Formació
Professional a Rubí
26 de març de 2019
de 9 a 19 h

Inscripcions:
www.rubiforma.cat

Lloc:
Rambla del Ferrocarril
08191 Rubí

La Rambla del Ferrocarril acollirà una jornada que 
mostrarà tota l’oferta forma� va d’FP de la ciutat 
REDACCIÓ

Tota l’oferta formativa de 
Formació Professional (FP) 
integrada de Rubí es mostrarà 
a la ciutadania a través d’una 
jornada especialitzada el 
pròxim 26 de març. La jorna-
da, que arriba a la cinquena 
edició, es trasllada aquest 
any a la rambla del Ferrocarril 
on s’instal·laran tres carpes 
obertes al públic entre les 9 
i les 19 hores. 

La carpa més gran serà 
l’espai de la fi ra que mostra-
rà l’oferta d’FP dels centres 
participants, mentre que a 
les dues carpes més pe� tes 
s’oferiran tallers i xerrades. 
Per par� cipar-hi cal fer una 
inscripció que es pot forma-
litzar prèviament a través 
del web rubiforma.cat o el 
mateix dia de la jornada.

La jornada arrencarà a les 
9.30 hores amb la benvingu-
da als assistents a càrrec de 
l’alcaldessa Ana M. Mar� nez. 
A les 10 hores, l’Aliança per a 
l’FP Dual oferirà la xerrada ‘FP 
Dual: La meva experiència’. 
A les 11 hores, nois i noies 
que han estudiat formació 
professional explicaran la 
seva experiència en una taula 
rodona. 

Carme Martínez-Roca, 
professora d’orientació pro-
fessional de la UAB, parlarà 
a les 12.15 hores sobre les 
opcions de l’alumnat un cop 
acaba secundària a la xerrada 
‘Què en trec ara, d’estudi-
ar?’. A les 13.30 hores, Anna 
Pajarón, responsable del 
Departament de Projectes 
Internacionals de la Cambra 
Ofi cial de Comerç, Indústria i 
Serveis de Terrassa i Arés Ri-
art, coordinadora de La Víbria 
Intercultural parlaran de les 
‘Oportunitats de mobilitat a 
l’estranger’. 

A la tarda, les xerrades 
es reprendran a les 16.30 
hores amb una taula rodona 
d’empresaris i empresàries 
de Rubí sota el � tol ‘Desco-
breix el món laboral i salta-hi’. 
L’úl� ma xerrada del dia anirà 
a càrrec de David Codina 
mestre de primària, d’ESO i 
de Batxillerat que reflexio-
narà sobre ‘No sap què fer! 
Com podem acompanyar els 
nostres fi lls i fi lles’. 

“La formació professional 
és un dels puntals del Rubí 
Forma amb xifres d’inserció 
laboral molt altes. Aquest any 
amb la nova ubicació a la ram-
bla del Ferrocarril busquem 
atraure, a més d’estudiants, 
tothom que es� gui pensant 
a reorientar o millorar el 
seu futur professional”, diu 

el regidor de Desenvolupa-
ment Econòmic Local, Rafael 
Güeto.

Durant tot el dia, les per-
sones que visi� n les carpes 
� ndran accés a l’oferta for-
ma� va de  la Cambra Ofi cial 
de Comerç, Indústria i Serveis 
de Terrassa, CECOT Forma-
ció, Col·legi Regina Carmeli, 
Escola d’Art i Disseny, Escola 
d’Adults de Rubí, Escola Mare 
de Déu de Montserrat, Escola 
Ofi cial d’Idiomes de Rubí, ins-
� tut JV Foix, ins� tut L’Estatut, 
Ins� tut La Serreta, ins� tut de 
Terrassa, Joviat FP Integrada,  
PFI-PTT Rubí, Serveis i As-
sessorament CemFormació 
i l’oferta forma� va del Rubí 
Forma.

Tallers i ac� vitats paral·leles
A més de les xerrades i els 
stands dels diferents centres 
forma� us, durant tot el dia hi 
ha previst un programa d’ac-
� vitats i tallers que comple-
menten la part més teòrica 
de la jornada: demostració 
de perruqueria, a càrrec de 
La Serreta (10 i 13.15 hores); 
taller: ‘Posa’t en forma’, a 
càrrec del Cicle Formatiu 
Grau Superior (CFGS) de con-
dicionament � sic del Col·legi 
Regina Carmeli (10.45 i 13 
hores); taller V Jing, música 
interac� va, a càrrec de l’Es-
cola d’Art i Disseny (11 i 15 
hores); taller de Modelisme 
industrial, a càrrec del CFGS 
de modelisme industrial del 
Col·legi Regina Carmeli (11.20 
h); taller de Serigrafi a Mouse-
Pad, a càrrec de l’Escola d’Art 
i Disseny (11.40 hores); taller 
d’hàbits saludables ‘Aprenem 
a cuidar-nos’ a càrrec de Laia 
Oulego i Raquel Garrido, 
infermeres del CAP Mútua 
de Rubí (12 hores); taller de 
patinatge de l’Escola Mare 
de Déu de Montserrat (16 
hores); taller de preparació 
per a un càs� ng a càrrec de 

l’actriu Lucía Torres (16.30 
hores); exhibició de K-Pop a 
càrrec dels col·lec� us de jo-
ves Onstage, Twiling i el Taller 
de Torre Bassas (17.30 hores); 
exhibició de capoeria amb 
el Grup de Capoeira Brasil; 
i exhibició de break dance i 
hip-hop del grup Tiger amb 
la col·laboració de Dinàmic 
Crescendo.

També hi ha previst un 
taller sobre la reproducció 
d’una planta a partir d’un 

La jornada es desenvoluparà en tres carpes a la rambla del Ferrocarril 
el 26 de març. / Ajuntament de Rubí - Localpres

esqueix a càrrec de la Font 
del Ferro (de 10 a 12 hores), 
un taller de robò� ca a càrrec 
de l’alumnat d’ESO de l’Escola 
Montserrat  (d’11 a 13.30 
hores), una sessió d’elabora-
ció de piruletes dolces amb 
nitrogen, a càrrec de l’Escola 
d’Hoteleria Joviat (de 16 a 19 
hores) i un taller de receptes 
i tècniques de cuina en mi-
niatura a càrrec de Campos 
Estela (de 10 a 13 hores i de 
15 a 18 hores).



L ’Ajuntament de Sant Cugat s’ha 
despenjat aquesta setmana afi rmant 
que presentarà al·legacions contra 

el projecte de l’abocador de Can Balasc, tot 
i que el termini va fi nalitzar el 28 de gener. 
L’administració local santcugatenca “ha la-
mentat” que el consistori de Rubí no els hagi 
informat del procés iniciat per autoritzar un 
dipòsit de residus controlats no perillosos al 
sector de Can Balasc, que considera que està 
“a tocar de l’Hospital General de Catalunya, 
al barri de Mira-sol”. A banda del quilòmetre 
de distància amb aquest barri santcugatenc, 
l’Ajuntament veí està preocupat per les 
afectacions que l’equipament pot comportar 
per la seva ciutat.

En primer lloc, sorprèn una mica que 
l’Ajuntament no hagués sentit a parlar d’un 
projecte que es va iniciar l’any 1994, fa 25 
anys, quan Arrins va demanar llicència per 
construir l’abocador i es va iniciar el llarg 
litigi judicial que es va allargar fi ns al 2012, 

i que precisament va impulsar un grup em-
presarial, i no petit, com és TMA Grupo 
Sánchez, amb seu a Sant Cugat.

Curiosament, l’any 2012 quan la Justícia 
obliga a l’Ajuntament de Rubí a complir la 
sentència i concedir les llicències, el con-
sistori de Castellbisbal es posa les piles i 
inicia tràmits per emprendre accions, com 
demanar a la Generalitat ser part interes-
sada, de manera que sigui informat i tingut 
en compte en les gestions que es facin en 
relació a l’abocador. També va participar en 
una comissió tècnica entre els ajuntaments 
de Rubí i Sant Cugat.

Sembla que han estat veïns de Mira-sol 
els que han alertat ara al consistori de la 
situació, segons publica el portal Cugat.cat. 
Deixant de banda si hi ha eleccions pro-
perament o no, està molt bé la reacció i les 
al·legacions seran benvingudes.

Sense tenir en compte aquestes con-
sideracions, tot plegat demostra l’eterna 
distància, que no pas física, entre Rubí i Sant 
Cugat. Tot i estar a tocar, els dos municipis 
han anat de la mà en contades ocasions al 
llarg de la història recent. Fa unes setmanes, 
totes dues alcaldesses van visitar responsables 
de Salut a la Generalitat. Totes reclamaven, 

entre altres particularitats, un hospital de 
referència per al territori que comparteixen. 
Ho van fer per separat. Els sorolls de l’A-7 
perjudiquen per igual barris dels dos muni-
cipis. Les reunions o les comunicacions amb 
Foment per reclamar pantalles acústiques 
han estat unilaterals.

Els temes comuns dels territoris s’hau-
rien de treballar conjuntament per fer més 
pressió de cara a les administracions supra-
municipals i afavorir resultats positius.

Hi ha encara moltes més oportunitats per 
redreçar aquesta manera de fer. Compartim 
un Parc de Bombers que no disposa de 
recursos humans necessaris ni dels recursos 
materials indispensables. Compartim uns 
jutjats que haurien de ser un veritable palau 
de justícia, en unes instal·lacions noves, pro-
peres, unifi cades i funcionals. Compartim un 
camp de golf abandonat que podria recupe-
rar-se per al territori. Siguem més que veïns 
que només se saluden ocasionalment.

Veïns, però no amics
EDITORIAL

Divendres, 22 de març de 2019 OPINIÓ14

Visita’ns a www.diariderubi.com

Segueix-nos a les xarxes socials

El Tuit de la setmana                 20 de març

Jordi Verdú @JordiVerdu
Tinc la sort que no necessito ni dia del pare ni res semblant per veure 
la demostració d’amor de les persones que ti nc al meu voltant cada 
dia...

Cartes de la Ciutadania
Civisme al tren
Fa 24 anys que agafo els Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) i comprobo 
que cada cop hi ha més avisos de civisme 
per tot arreu.

“Deixeu sortir abans d’entrar, no seure a 
les plataformes, deixar seure en els seients re-
servats a embarassades, gent gran o persones 
amb difi cultats”, etc..

Cal destacar també les converses amb to 
de veu elevat, aquelles que les has d’escoltar 
sí o sí. Ah, també has de sentir sí o sí reg-
gaeton a tot drap (si almenys es poguéssin 
fer peticions musicals, potser algún dia els 
hi demano si poden posar als Beatles, per 
exemple).

Tot plegat es deu a que fa temps el civis-
me era quelcom més habitual i ara s’ha de 
ser més explícit perquè hi ha menys civisime? 
Sens dubte.

Generalitzant és clar, pero així és. I és que 

hi ha hagut moltes retallades en Educació 
per part del Govern i això es nota i fi ns i 
tot hauràn arribat a altres àmbits pel que 
sembla.

Podriem atribuïr-ho a molts factors, 
però com seguim així, faltarà superfi cie per 
enganxar tants avisos. 

Cristina Gómez 

Agraïments de la víctima d’un robatori
El passat dia 11 de març la meva mare, 
Antonia, que té 79 anys, va ser víctima d’un 
robatori al sortir del banc, mentre estava 
comprant pa al forn ‘Pannus’. 
Els seus familiars volem adreçar aquestes 
línies d’agraïment a tots els que la van aju-
dar i molt especialment al cos de la Policia 
Municipal de Rubí, als Mossos d’Esquadra i 
al personal del forn esmentat. Moltes gràcies 
a tots ells. 

S. Flores

Dos mesos per al metge de família
Avui dia 20 de març he sol·licitat cita amb 
el meu metge de família al CAP Mútua 
Rubí, de Mutúa de Terrassa a Rubí.

Me l’han donat per al dia 14 de 
maig. És a dir 55 dies, gairebé dos mesos 
d’espera.

Fa mesos que succeeix i cada vegada és 
pitjor, no és un prova o un especialista, és 
el metge de família. És inadmissible.

Joan Nieto

La ubicació de la paperera. No hi havia un 
millor lloc? Sense paraules. Carrer Sant 
Miquel, cantonada Mestre Feliu. 

Trini Carrillo

FOTODENÚNCIA
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Tenir l’honor i el privilegi de 
ser l’alcaldessa de la teva ciu-
tat, a on vas néixer i que és la 
teva llar, és indubtablement 
una de les millors experièn-
cies que la vida m’ha regalat. 
Sempre he pensat que les 
persones han d’esforçar-se 
molt per trobar una feina 
que estigui en concordança 
amb la formació i a més que 
sigui el que vols fer. Passem 
moltes hores treballant i 
és important estar a gust. 
Sortosament puc dir que 
en el meu cas això ha estat 
així. Fer de servidora pública 
m’alimenta i m’omple, mal-
grat les decisions que pugui 
prendre no agradin a tothom 
i tot i tenir claríssim que soc 
l’alcaldessa de tothom.

Dit això, vull expressar a 
manera de balanç el resum 
d’un mandat que, encara que 
quedi molt per fer, ha supo-
sat un avenç en molts àmbits 
de la vida de la ciutat.

Vam iniciar el mandat 
imaginant molts canvis a 
Rubí. Sabíem que podíem 
fer possible una transforma-
ció urbana en el centre de la 
ciutat que passava per l’am-
pliació de l’illa de vianants 
i connectava l’Ajuntament 
amb l’estació de FGC i el 
mercat municipal. Aquest 
“triangle” amb prioritat per 
a les persones, ens donava la 
possibilitat de dinamitzar el 
comerç local i fer possible 
un centre de ciutat moder-
na i oberta a passejar- la. 
Ens vam posar a treballar i 
aquesta transformació és una 
realitat des del desembre de 
l’any passat. Les places Dr. 
Guardiet i Catalunya han 
quedat unides i suposen un 
espai privilegiat al centre 
de Rubí. Espai que en uns 
mesos tindrà un referent 
cultural en l’edifici emble-
màtic que és el nostre Ca-
sino. Semblava impossible 
tornar a veure el Casino amb 
la seva essència dels anys 
daurats d’un espai que ha 
estat testimoni de capítols 
de vida de molts rubinencs 
i  rubinenques. Aquestes 
obres se’ns faran llargues, 
sí , però recordem que a 
l’inici del mandat semblava 
poc probable que en 4 anys 
estigués resolt un tema que 
portava anys i anys encallat. 
Aprofito per agrair la vo-
luntat de totes les persones 
que vam coincidir que calia 
esforçar-se per aconseguir la 

 “Rubí serà el que tu 
vulguis que sigui”

cessió pública de l’edifici.
El reconeixement com a 

Ciutat Amiga de la Infància, 
el novembre de 2016, ens 
va encoratjar i va posar en 
relleu la necessària mirada 
d’infants que havíem de fer 
a l’hora de dissenyar accions 
a la nostra ciutat. El centre 
seria segur i amable, sosteni-
ble perquè limitant el trànsit 
rodat al veïnatge, reduíem 
l’emissió de gasos conta-
minants. Els parcs infantils 
havien d’estar al dia i calia 
redactar plans integrals per 
abordar tots els àmbits de la 
vida de la ciutat garantint la 
igualtat d’oportunitats per a 
tota la ciutadania.

Tanmateix, es feia im-
prescindible recuperar qua-
litat a l’espai públic i hem 
fet, des de l’anàlisi minuciós 
que ens ha ofert treballar 
amb la lògica del projecte 
“Alcaldia als Barris”. He 
tingut la possibilitat de par-
lar amb qui així ha volgut i 
recollir tots els suggeriments 
i necessitats de les diferents 
zones de la ciutat. Hi ha 
molta feina a fer encara, 
molta. 4 anys han passat 
molt ràpidament. Però és 
possible fer-la, millorant 
les eines que tenim a l’abast 
i mantenint i incrementant 
el ritme en relació al man-
teniment de carrers, places, 
parcs i també urbanitzaci-
ons a on, malgrat haver fet 
moltes intervencions, encara 
no hem aconseguit millorar 
tant com ens hagués agradat. 
Perquè cal un gran contracte 
de manteniment que per-
meti actuar a tota la ciutat 
alhora, simultàniament i 
tenir-la al dia.

Ara imaginarem més la 
ciutat i els grans projectes 
que planificarem per poder 
fer-los realitat el proper 
mandat. L’ampliació del 
tanatori, el transport públic 
gratuït, el centre d’innovació 
cultural i juvenil que s’ubi-
carà a l’antiga fàbrica Super-
son, o el nou espai esportiu 
a Cova Solera són algunes 
de les propostes que ja hem 
començat a treballar.

Perquè somiar la nostra 
ciutat, amb més equipa-
ments, més amable, neta 
o sostenible, és el que la 
política ha de fer. I estimar-
la. Perquè fer política és 
estimar i estimar és somiar, 
imaginar i fer possible els 
somnis. Aquesta és la meva 
màxima. Rubí, Rubí i Rubí. 
Perquè Rubí serà el que tu 
vulguis que sigui!

Seguim!

Un de cada cinc regidors del 
Ple municipal de Rubí és re-
gidor no adscrit. Cinc electes 
que ja no formen part del grup 
municipal a què pertanyien 
en iniciar-se el mandat: un 
del grup sorgit de CiU, dos 
del grup de Ciudadanos i els 
dos del grup popular, que ha 
desaparegut, sense comptar 
amb l’encara portaveu del 
grup del PDCat, que ja no 
milita en aquest partit. Però 
el fet més transcendental en 
aquest mandat ha estat el pa-
per del segon regidor del grup 
postconvergent quan va ser 
incorporat a l’equip de govern 
socialista, fet que hauria estat 
il·legal si hagués estat regidor 
no adscrit en aquell moment, i 
que va impedir la presentació 
d’una moció de censura al 
govern del PSC.

El regidor fi txat (40 mil 
euros per mitja dedicació) 
és un trànsfuga? L’Acord 
sobre un codi de conducta 
política en relació amb el 
transfuguisme en les corpo-
racions locals, conegut com 
a pacte antitransfuguisme, 
signat el juliol de 1998 per 
tots els partits amb presència 
institucional a l’Estat (entre 
ells PSOE, PP, IU, CDC, 
UDC, ERC, PNV o IC) i 
renovat en 2000 i 2006, diu 

La hipocresia dels partits 
davant del transfuguisme 

en l’acord primer que “s’entén 
per trànsfugues als represen-
tants locals que, traint els seus 
companys de llista o grup... o 
apartant-se del criteri fi xat per 
les formacions polítiques que 
els han presentat, o expulsats 
d’aquestes, pacten amb altres 
forces per canviar o mantenir 
la majoria que governa una 
entitat local...”.

Però el pacte antitrans-
fuguisme també censura qui 
s’aprofita dels trànsfugues, 
i tots els partits signaven 
impedir-ne l’aprofitament 
per constituir, mantenir o 
canviar majories de govern: 
“Els partits polítics es com-
prometen a no acceptar en 
els seus equips de govern 
municipal a membres de la 
Corporació que hagin esde-
vingut trànsfugues respecte 
dels seus grups de procedència 
i rebutgen la possibilitat que 
per part de l’Alcaldia es faci 
qualsevol nomenament polític 
que impliqui atribucions o 
delegacions de govern, amb 
els consegüents drets polítics 
i econòmics, a favor dels 
trànsfugues” (acord tercer, 
apartat d).

No es tracta de justifi car 
aquestes persones concretes, 
però la màxima responsabi-
litat política és la dels partits 
i grups institucionals bene-
fi ciats per una perversió que 
se situa en la llei de règim 
electoral general (LOREG), 

fruit més de la Llei per a la 
Reforma Política de 1976 
que no pas de la Constitució 
de 1978. El transfuguisme ha 
estat potenciat per la contra-
dicció següent: cap persona 
no es pot presentar a títol 
individual per ser regidor/a al 
seu ajuntament, cal que formi 
part d’una llista electoral 
tancada; però en cas de ser 
escollida, la seva acta d’electe 
és personal, no pas de la can-
didatura en què s’ha presentat. 
I el mateix passa amb electes 
del Congrés o dels parlaments 
autonòmics.

El context amplíssim de 
casos de transfuguisme i el 
mateix Pacte signat el 1998 
van provocar que en la reforma 
de la Llei de Bases de Règim 
Local feta pel segon govern 
Aznar el 2003 es concretés la 
fi gura del regidor no adscrit, 
que no podia millorar la situ-
ació política i econòmica que 
tenia en el seu grup municipal. 
Quan va ser fi txat per l’alcal-
dessa Martínez, Sergi Garcia 
era regidor independent del 
grup provinent de CiU per-
què ja havia abandonat Unió 
Democràtica (UDC), i no va 
passar a ser regidor no adscrit 
fi ns bastants mesos després, 
temps durant el qual el grup 
municipal postconvergent va 
seguir amb dos integrants i 
la retribució econòmica cor-
responent.

Potser els responsables de 

l’extinta CiU no van valorar 
prou la trajectòria de Garcia 
com a regidor, que començà 
el 2007 com a representant 
d’ACR. Però poc abans de la fi  
del mandat, el 2011, va dimitir 
en saber-se que havia pactat a 
esquena de la formació assem-
bleària el seu pas a UDC i que 
substituiria el llavors regidor 
d’Unió Andreu Hernández 
el mandat posterior, com 
així va passar. La maniobra 
dels llavors dirigents de CiU 
potser pretenia torpedinar el 
suport electoral a ACR, que 
malgrat tot es va mantenir en 
els comicis de 2011.

La valoració com a regi-
dor de CiU és una qüestió 
interna d’aquesta força polí-
tica o dels seus hereus, però 
la transcendència de la seva 
incorporació com a regidor 
de l’equip de govern sí que 
mereix ser motiu de refl exió 
a poc més de dos mesos de 
les eleccions municipals. El 
canvi de jaqueta partidista 
per mantenir-se en un càrrec 
públic és criticable èticament, 
com també ho pot ser roman-
dre com a electe no adscrit 
i no tornar l’acta d’electe, 
però cal ser conscient que els 
trànsfugues benefi cien partits 
o grups institucionals que 
compren amb diners públics 
aquestes persones. La mostra 
de la seva hipocresia és que el 
pacte antitransfuguisme està 
mort des de 2010.

Vicenç Rabadán
Periodista

Ana María Martinez 
Alcaldesa de Rubí
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COPISTERIA

CRISTALLERIA                           

DECORACIÓ LLAR               

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
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FERRETERIA                           

FRUITERIA

INFORMÀTICA                           

MARBRES

MERCERIA                           

ÒPTICA                           

PAPERERIA                           

TALLERS COTXES                           
 

ROBA                           

SÒL LAMINAT

TELEFONIA

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

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

REPARACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

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

MARÇ 2019

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

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

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

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

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

Clínica capil·lar de Policlínic Torreblanca
Ofereix assessorament capil·lar gratuït sense moure’t de casa, 
només cal enviar una foto per WhatsApp al telèfon 662 92 87 23
Tant homes com dones pateixen la pèrdua de 
cabell. Però que sigui un fet habitual no el con-
verteix en normal.

Els especialistes de la Clínica capil·lar de 
Policlínic Torreblanca, experts en els més nous 
tractaments d’alopècia i trasplantament capil·lar, 
ens aconsellen demanar un diagnòsti c capil·lar 
quan:

· La pèrdua de pèl és excessiva i perdura en 
el temps.

· La densitat del cabell ha disminuït.
· El cuir cabellut comença a clarejar o s’apre-

cien clapes circulars puntuals.
· El pèl és més fi , feble i/o s’ha aprimat.
· Si apreciem les celles o les pestanyes menys 

poblades.
· La pèrdua afecta més a la línia frontal.
· Existeix vermellor o infl amació al voltant dels 

fol·licles de la zona que està perdent el pèl.
La Clínica capil·lar de Policlínic Torreblanca 

dona solucions a tot ti pus d’afeccions capil·lars.
En primer lloc amb tractaments regenera-

ti us com la mesoteràpia capil·lar, cèl·lules mare 
(PRP), Led capil·lar o el revolucionari Regenera 
Acti va®.

En aquells casos en què sigui necessari, també 
es pot recórrer al trasplantament capil·lar, amb 
les tècniques més efecti ves clínicament provades 
(FUSS i FUE).

Dra. Marina Garrido 
Col. 39.378 COMB 
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S’acaba l’epidèmia de grip a Catalunya
La grip ha remès i ja no hi 
ha epidèmia a Catalunya. 
Del 4 al 10 de març, l’acti-
vitat gripal ha baixat fins 
als 88,78 casos per 100.000 
habitants, una xifra que se 
situa per sota del llindar 
epidèmic establert aquesta 
temporada als 110,7 casos 
per 100.000 habitants. 

Segons el Pla d’infor-
mació de les infeccions 
respiratòries agudes a Ca-
talunya (PIDIRAC), les taxes 
d’incidència disminueixen 
en tots els grups d’edat, 
tot i que en la franja de 0 
a 4 anys encara estan per 
sobre de la mitjana d’altres 
temporades.

Entre el 4 i el 10 de 
març, hi ha hagut 11 ingres-
sos hospitalaris de casos 
greus per virus de la grip 
als hospitals de la xarxa 
sentinella i, des de l’inici 
de la temporada, a princi-
pis d’octubre, un total de 
1.027. El 21% dels casos 
han requerit ingrés a l’UCI; 
el 71,7% dels casos no estan 
vacunats i d’aquests el 56% 
tenen entre 65 i 100 anys.

 Segons el model pre-
dictiu elaborat amb dades 
corresponents a la setmana 
10 (del 4 al 10 de març) 
l’activitat gripal durant les 
setmanes 11 i 12 estarà a 
nivell basal d’activitat a la 
major part de les regions. 
Aquestes són algunes de 
les dades destacades del 
PIDIRAC (temporada gripal 
2018-2019), coordinat per 
l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCAT).

 
Activitat als centres sani-
taris 
Durant la setmana del 3 
al 10 de març de 2019, els 
professionals sanitaris dels 
hospitals han atès un total 
de 71.835 urgències, de les 
quals 7.449 han requerit 
ingrés hospitalari (10,37% 
del total). Respecte a la 
setmana anterior, les ur-
gències ateses als hospitals 
han disminuït un 0,49% i 
els ingressos hospitalaris 
han disminuït un 0,53%. En 
comparació amb la mateixa 
setmana de l’any 2018, 
l’activitat urgent ha dismi-

nuït un 0,52% i el nombre 
d’ingressos ha disminuït 
un 1,22%.

Del total de les urgèn-
cies ateses als hospitals, el 
79,42% són pacients adults 
(57.049), mentre que la 
resta correspon a població 
pediàtrica (14.757). En rela-
ció amb la setmana anterior 
ha disminuït un 0,53% la 
proporció de pacients pe-
diàtrics.

Durant aquesta setma-
na els hospitals han atès un 
total de 27.041 visites de 
nivell de prioritat I, II i III, és 
a dir, de major gravetat, que 
representen un 37,64% del 
total de les urgències, un 
0,10% més que la setmana 
anterior.

Pel que fa als equips 
d’atenció primària, durant 
la setmana del 3 al 10 de 
març del 2019, s’han atès 
un total de 881.918 visites, 
un 0,83% menys que la set-
mana anterior. Del total de 
visites realitzades aquesta 
setmana, 850.323 s’han fet 
als centres d’atenció primà-
ria  i 31.595 al domicili del 

pacient.
 Per grups d’edat, el 

10,96% de les visites han 
estat d’infants de fins a 15 
anys; el 50,18% d’adults 
d’entre 15 i 65 anys i el 
38,86% restant de perso-
nes majors de 65 anys. En 
comparació amb la mateixa 
setmana de l’any anterior, 
els equips d’atenció primà-
ria han fet un 7,11% més 
de visites.

 Pel que fa als centres 
d’urgències d’atenció pri-
mària (CUAP) del 3 al 10 de 
març del 2019, han atès un 
total de 22.203 visites, un 
0,64% menys que la setma-
na anterior.

 
Principals actuacions
Les millores previstes per 
aquest hivern s’emmarquen 
en el desplegament del Pla 
Nacional d’Urgències de Ca-
talunya (PLANUC) aprovat 
pel Departament de Salut 
el maig del 2017. Per res-
pondre a aquest increment 
d’activitat estacional, i tal 
com es va fer l’any passat, 
s’han posat en marxa 23 

plans d’acció territorials 
que tenen com a objectiu 
que l’atenció continuada i 
urgent s’ajusti millor a les 
necessitats assistencials es-
pecífiques de les persones 
de cada territori, per acon-
seguir que la ciutadania 
sigui atesa en el dispositiu 
més adequat i garantint la 
millor qualitat possible.

Aquests plans consti-
tueixen la concreció, en 
cada àmbit territorial, de 
les accions que caldrà de-
senvolupar a mesura que 
pugui augmentar la pressió 
assistencial i realitzen una 
descripció dels recursos 
territorials, l’organització, 
l’activitat i les diferents 
actuacions que es preveu 
realitzar per fer front al 
període hivernal. Els plans 
s’aproven, cadascun en el 
seu àmbit territorial, per 
part del Comitè operatiu 
d’urgències i emergències 
(COUE) formats per pro-
fessionals sanitaris que 
intervenen en el procés 
d’atenció a les urgències 
del territori: hospitals, CAP, 

CUAP, centres sociosanitaris 
i SEM.

 
Mesures de prevenció
La millor manera de prote-
gir-se i evitar la propagació 
de la grip és la vacunació 
i el manteniment d’unes 
bones pràctiques d’higiene, 
com rentar-se les mans de 
manera regular.

 Per a més informació 
es recomana trucar al 061 
CatSalut Respon, el telèfon 
de Salut de Catalunya, les 
24 hores del dia, els 365 
dies de l’any. I també al web 
de Canal Salut.

 És important que la 
població utilitzi el dispositiu 
assistencial més adequat 
per al seu problema de 
salut. La major part dels 
processos virals respiratoris 
remeten espontàniament, 
amb pocs dies de durada i 
amb símptomes d’intensi-
tat lleu o moderada, i ha-
bitualment no requereixen 
atenció sanitària.

Generalitat 
de Catalunya
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Altaveus integrats en el saló

La disposició dels altaveus 
a diferents alçades i en 
diferents àrees del saló 
optimitza la qualitat d’àu-
dio de l’equip de so o del 
televisor.

Per integrar-los, primer 
caldrà escollir els més 
apropiats i, després, fer 
ús de l’enginy. El resultat 
dependrà, per una banda, 
dels mobles i els espais 
disponibles i, per altra, de 

la creativitat. Qualsevol 
prestatgeria constitueix un 
bon lloc per als altaveus. I, 
a més, en l’extrem d’algun 
prestatge aquests aparells 
es converteixen també en 
subjecta-llibres. Penjar-los 
de les parets en diferents 
racons ofereix altres alter-
natives de disseny.

No es tracta només de 
decoració. A més, cal dis-
tribuir els altaveus per 

treure’n el major profi t i 
obtenir la millor qualitat 
possible.

Per regla general, la 
ubicació idònia per a l’al-
taveu principal és al costat 
del televisor, els altaveus 
secundaris als costats –al 
sofà o a les parets– i els al-
tres dos, darrere.  Els cables 
dels altaveus quedaran més 
exposats com més lluny de 
l’amplificador s’ubiquin. 

Encara que alguns trams 
s’amagaran bé darrere d’al-
guns objectes, en moltes 
seccions serà necessari 
tapar-los o dissimular-los. 
Per això resulten molt útils 
les canaletes, que compten 
amb una banda adhesiva 
per adherir-les a qualsevol 
superfície.

Per Redacció / AMIC
www.decoraryreformar.com

Anuncia’t en aquesta secció
Truca’ns al 93 699 77 90
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Vols 
que la teva mascota

aparegui 
al Diari de Rubí?

Envia’ns una fotografi a 
amb una breu descripció a

diari@diariderubi.cat

Les mascotes de Rubí

El meu nom és Sabino, probablement amb ante-
rioritat vaig tenir un altre nom que no recordo. 

Vaig ser abandonat en una colònia de gats 
ferals, potser era ja una molèsti a per a la meva 
anterior família i ja no entrava en els seus plans 
de vida. Vaig romandre allí durant mesos, inten-
tant sobreviure, una cosa per la qual ningú em va 
ensenyar, perquè sóc un gat de casa i vaig haver 
d’espavilar-me per a aprendre a portar una mica 
de menjar al meu estómac, tasca gens fàcil, ja 
que per desgràcia els gats casolans no hem de-
senvolupat l’insti nt de supervivència, pel que la 
nostra esperança de vida al carrer es redueix i 
és realment escassa. 

El passat esti u, i gràcies a una persona que 
va donar la veu d’alarma quan una de les meves 
potetes presentava una ferida, em van rescatar 
i ja esti c totalment curat. 

Sóc un gat adult, immensament amorós i 
juganer, per la qual cosa no hauria de tenir-ho 
complicat perquè algú em brindi una oportu-
nitat.

Aquesta és la meva carta d’esperança, que em 
porti  a donar inici a una nova vida al costat d’una 
bona família que esti gui disposada a obrir-me les 
portes de la seva llar com un membre més. 

Si vols conèixer-me, contacta de dilluns a di-
vendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777 
o bé a través d’email, web o xarxes socials:
rodamonsderubi@hotmail.es  
www.rodamonsderubi.com  
www.facebook.com/rodamonsderubi 
www.instagram.com/rodamons_de_rubi

Carta d’esperança
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

SRA. SERIA Y RESPONSABLE 
busca trabajo de limpieza. 
681.173.424
CHICA 23 AÑOS BUSCA 
TRABAJO de limpieza o cui-
dado ancianos. Disp. Inm. 
632.871.097. Nely
DONA S’OFEREIX per neteja 
de la llar i atenció gent gran. 
631.46.91.61
SRA. SE OFRECE para limpie-
za. 602.338.625
REPARO persianas 694.506.473

OFERTES I 
DEMANDES

ALQUILO hab. 650.282.465

LLOGUER 
I VENDA
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L’Esbart Dansaire celebra sobre l’escenari de 
La Sala els 50 anys del Ball de Gitanes de Rubí

LARA LÓPEZ

Amb el pati de butaques 
gairebé ple, l’Esbart Dan-
saire de Rubí va realitzar 
el dissabte a la nit una de 
les seves actuacions més 
especials dels úl� ms temps, 
amb mo� u de la celebració 

del 50è aniversari del Ball 
de gitanes de Rubí. Aquesta 
dansa tradicional tan popu-
lar i estrella de les festes de 
la nostra ciutat, va rebre el 
seu particular homenatge 
en un espectacle de dues 
hores. El públic va gaudir 
d’una gran varietat de dan-

DANSA

ses tradicionals catalanes 
i folklòriques d’arreu del 
territori espanyol.

L’espectacle va recordar 
l’actuació de l’Esbart Dansai-
re al teatre La Faràndula de 
Sabadell el 1970, començant 
per les Cançons i danses de 
Frederic Mompou al ritme 

del piano com ‘Galop de 
Cortesia’ o ‘L’Hereu Riera’. 
Després van seguir algunes 
danses tradicionals com ‘El 
ball del córrer’, ‘La dansa 
de Castellterçol’, ‘Les se-
guidilles de Castelló’ i el 
‘Ball pla de Sant Mateu’. 
Els col·laboradors habituals 
de l’Esbart, Jordi Nuñez i 
Joaquim Serra, van ser els 
responsables de la instru-
mentació i arranjaments, les 
coreografies eren d’Albert 
Sans, Eduard Ventura i Joan 
Fosas, i el vestuari de Maria 
Carbonell i Ramon Trabal.

Un dels moments més 
esperats pel públic va ser 
l’arribada del ‘Ball de Gitanes 
de Rubí’, la coreografi a crea-
da per Albert Sans que es va 
interpretar per primer cop 
sobre un escenari el 1970. 
La dansa més emblemà� ca 
de l’Esbart és alhora una 
de les danses tradicionals 
imprescindibles a festes i 

El Rubifolk abaixa el teló després de 18 anys
MARTA CABRERA

El Fes� val Internacional de 
Dansa Rubifolk abaixa el 
teló. L’Esbart Dansaire de 
Rubí, impulsor de l’ac� vi-
tat, ha decidit fer una atu-
rada i deixar d’organitzar el 
tradicional fes� val després 
de 18 anys consecu� us.

El president de l’en-
titat, Joan Camps, creu 
que el cicle del Rubifolk 
s’ha acabat per diferents 
motius. En primer lloc, 
“pel cansament de la gent 
que està al capdavant del 
projecte”. Camps assenyala 
que, des que es va anunciar 

la desaparició del fes� val, 
molta gent s’ha lamentat, 
però que, en canvi, durant 
tot aquest temps molt poca 
gent s’ha implicat amb el 
projecte: “Estem cansats, 
ens cal gent que treballi en 
lloc de cri� car tant, l’Esbart 
és una entitat oberta on 
tothom és benvingut”.

Un altre dels motius 
pels quals el Rubifolk ja no 
es tornarà a fer més és per 
la relació amb l’adminis-
tració. Camps apunta que 
l’Ajuntament s’ha posat 
“molt dur” amb els tràmits 
administra� us, que obliga-
ven l’entitat a contractar 

algú per fer la burocràcia, 
un fet que no es poden 
permetre. A més, Camps 
també ha apuntat que 
l’Ajuntament paga tard: 
“Si reps una subvenció per 
una ac� vitat de juliol, però 
la cobres 7 mesos més tard, 
deixes els proveïdors tot 
aquest temps sense pagar, 
això tampoc ajuda a � rar 
endavant”.

En els darrers anys, el 
Rubifolk havia retornat 
al centre i havia impulsat 
un taquillatge invers que 
tampoc havia acabat de 
funcionar. Tot plegat, ha 
acabat amb el Fes� val In-

ternacional de Dansa.
No obstant això, Camps 

també es fa responsable 
de la fi del Rubifolk, en 
part per “no haver sabut 
fer el traspàs a les noves 
generacions”. També ha 
explicat que, si hi ha gent 
amb inicia� va, empenta i 
ganes de � rar un projecte 
endavant, la junta de l’Es-
bart està oberta a qualse-
vol proposta.

Abans del Rubifolk, a 
Rubí ja s’havia fet el fes� val 
Europobles i anteriorment 
un conjunt d’espectacles 
coincidint amb la Festa 
Major. 

L’Esbart va interpretar diverses danses abans del tradicional Ball de 
Gitanes. / Carla Abril

celebracions d’arreu de Ca-
talunya. El 19 de març es van 
complir 50 anys de l’estrena 
i, per aquest mo� u, l’en� tat 
rubinenca va programar 
l’espectacle uns dies abans 
per celebrar aquesta efemè-
ride. L’actuació va ser, com 
sempre, un gran moment 
de festa i diversió de la mà 
del cos de dansa de l’Esbart, 
amb l’aparició dels nuvis, els 
convidats, els diablots, el 
capità i el vell i la vella.

Isidre Rubio, expresident 

de l’Esbart, no va voler per-
dre’s la celebració i va fer de 
mestre de cerimònies amb 
una presentació i un discurs 
a l’inici de la funció. Durant 
l’acte, membres de la junta 
direc� va de l’Esbart van fer 
un especial homenatge a 
Albert Sans, coreògraf de 
llarga trajectòria vinculada 
durant dècades a l’Esbart 
rubinenc, com a responsable 
del ‘Ball de Gitanes de Rubí’, 
entregant-li un ram de fl ors 
sobre l’escenari.

El Ball de Gitanes va ser el moment més esperat de l’espectacle.  / Marc Grifo

El Rubifolk es va celebrar al Celler l’any passat. / Arxiu



Beret, Lola Índigo, Danny Ocean, Aitana i Ana Guerra, 
entre els ar� stes del Fes� val Primavera Pop

- Beret. Jove cantant sevillà de 
hip-hop, rap i reggae. En pocs anys, 
ha editat tres àlbums i s’ha fet un lloc 
als primers llocs de vendes amb temes 
com ‘Lo siento’ o ‘Vuelve’.

- Dani Fernández. Exmembre 
de la ‘boyband’ Auryn. Ha publicat 
aquest mes de març el seu primer EP, 
‘Disparos’.

- Danny Ocean. Cantant veneçolà 
que va saltar a la fama amb el tema 
‘Me rehúso’. Està a punt a publicar 
el seu primer àlbum d’estudi, ‘54+1’. 
Té un es� l urbà i més d’un bilió de 
reproduccions a YouTube.

- Aitana. Segona a Operación 
Triunfo 2018. Va obtenir un gran èxit 
amb el tema ‘Lo malo’, interpretat 
amb Ana Guerra.

- Ana Guerra. Operación Triunfo 
2018. Acaba de publicar el seu primer 
àlbum, ‘Refl exión’, amb èxits com ‘Ni 
la hora’, ‘Bajito’ i ‘Lo Malo’ (Remix).

- Lola Índigo. Cantant i ballarina 
granadina que va saltar a la fama el 
2018 amb el seu primer senzill, ‘Ya no 
quiero ná’. La seva música barreja el 
dance, el trap i el funk.

- HRVY. Nom ar� s� c de Harvey 
Leigh Cantwell, que amb 20 anys és un 
dels cantants britànics amb més pro-
jecció. Es va donar a conèixer gràcies 
a l’aplicació musical Musica.ly.

- Danna Paola. Actriu, cantant i 
model. Els seus treballs combinen el 
pop lla�  i l’electropop.

- Dynoro. és un DJ lituà productor 
d’EDM (Electronic Dance Music). La 
fama li va arribar el 2017, quan va 
llençar oficialment el tema ‘In my 
mind’.

- INNA. Cantant i compositora 
romanesa amb un es� l musical entre 
el pop-rock i el house.

- Nil Moliner. Músic català des del 
2005. Va ser cantant i guitarrista de la 

banda de pop-rock CyBee. 
- Romy Low. Cantant de pop espa-

nyola. Ha fet diverses col·laboracions 
amb ar� stes de renom com Luis Fonsi, 
Pablo Alborán i Macaco.

- Siderland. Banda de pop nocturn, 
que s’inspira en grups com Maroon 5 
o Clean Bandit.

- Chloe Phillips. Cantant de pop 
americana vinculada a Barcelona, que 
està a punt de gravar el seu primer 
àlbum.

- Lildami. Cantant de trap que 
acaba de publicar el disc ‘Flors mentre 
visqui’. Juntament amb el rubinenc Sr. 
Chen ha guanyat recentment el Premi 
Enderrock al millor disc de hip-hop i 
músiques urbanes.

- Suu. Cantant catalana que s’ha 
fet popular pujant les seves cançons 
a Instagram. El seu primer disc, 
‘Natural’, beu de la música pop i del 
mes� ssatge.
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Setze ar� stes conformaran 
el cartell del fes� val Los 40 
Primavera Pop, que � ndrà 
lloc dissabte 18 de maig a 
par� r de les 20 hores a l’Es-

cardívol. Així ho ha anunciat 
el locutor Tony Aguilar, qui 
va desvelar els seus noms 
el passat cap de setmana 
al programa ‘Del 40 al 1’ de 

l’emissora musical. 
Entre els artistes con-

firmats hi ha Beret, Lola 
Índigo, Danny Ocean i les 
popular Aitana i Ana Guer-

ra, que tornaran a pujar 
a l’escenari del fes� val. El 
macroconcert, organitzat 
per Los 40 i l’Ajuntament de 
Rubí, serà gratuït. / DdR

Els ar� stes del fes� val musical
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Una mostra d’edRa al Celler 
vol fer visible el confl icte del 
Sàhara Occidental
Alumnes de diferents cicles 
forma� us de l’Escola d’Art i 
Disseny de Rubí (edRa) han 
creat una exposició sobre la 
situació del Sàhara Occiden-
tal. La intenció dels ar� stes 
és fer visible el conflicte 
polí� c i social que hi ha en 
aquest territori, un dels 
pocs al món que no ha estat 
ofi cialment descolonitzat.

L’exposició, que té per 
� tol ‘Sàhara visible’, es pot 
visitar a la Sala Cèsar Mar� -
nell del Celler fi ns al 5 d’abril 
i consta de catorze espais on 
conviuen obres de diferents 
disciplines. Hi ha instal-
lacions, projeccions, escul-
tures i zones interac� ves, 
així com col·laboracions en 
vídeo d’alumnes de l’ins� tut 

Duc de Montblanc.
El Sàhara Occidental 

és un territori ocupat pel 
Marroc des que Espanya 
va abandonar la colònia el 
1975. Fa més de 40 anys 
que milers de sahatrauis 
estan desplaçats a Algè-
ria, on malviuen en camps 
de refugiats i continuen 
esperant una resolució al 
confl icte territorial. Aquesta 
és precisament la situació 
al voltant de la qual refl e-
xionen les obres després 
d’una tasca de sensibilitza-
ció i documentació per part 
dels alumnes, que ha inclòs 
tallers, xerrades i fi ns i tot la 
visita d’un pis per a infants 
saharauis a Sant Cugat.

L’exposició, que es pot 

visitar fi ns al 5 d’abril, s’em-
marca en els actes de la 
trobada Ciutats Defensores 
dels Drets Humans, que 
� ndrà lloc a Rubí la primera 
setmana d’abril i que, entre 
altres, oferirà diverses ac� -
vitats relacionades amb la 
mostra d’edRa. / DdR L’exposició es pot visitar al Celler fi ns al 5 d’abril. / Mariona López

TEATRE

‘El preu’, d’Arthur 
Miller, arriba a La Sala

El teatre municipal La Sala 
acollirà aquest diumenge 24 
de març a les 18.30 hores 
l’obra ‘El preu’, el darrer èxit 
d’un dels grans dramaturgs 
del segle XX, Arthur Miller. 
Dirigida per Sílvia Munt i 
protagonitzada per Pere 
Arquillué, Ramon Madaula, 
Lluís Marco i Rosa Renom, 
aquesta proposta teatral va 
ser l’espectacle teatral més 
vist del GREC 2016, va ser 
un èxit de crí� ca i públic i 
con� nua de gira.

‘El preu’ és una història 
sobre l’enfrontament entre 
dos germans que parla 
de les conseqüències de 
les pròpies decisions. Dos 
germans es retroben a les 
golfes de la casa familiar 
després de 16 anys sense 

parlar-se. En poc temps, 
la casa serà enderrocada, i 
en Víctor, un humil policia a 
punt de re� rar-se, i la seva 
dona Esther hi convoquen 
el germà gran, en Walter, 
un cirurgià d’èxit, a una 
trobada amb el taxador per 
decidir el preu dels vells 
mobles familiars.

A les golfes, examinen 
els objectes dipositats sota 
una capa de pols, però 
aquestes velles andròmines 
no són l’única cosa que hi 
ha a la casa: també hi ha 
una pila de records, fantas-
mes que faran refl exionar 
als protagonistes sobre 
com podrien haver estat les 
coses si, en certs moments, 
haguessin pres altres deci-
sions. / DdR

Una imatge del muntatge. / Cedida
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Èxit de par� cipació en la 
popular Matanza do Porco
La Irmandade Galega va orga-
nitzar la tradicional Matanza 
do Porco, un gran dinar al parc 
de Ca n’Oriol que va comptar 
amb la par� cipació de prop de 
250 persones. L’en� tat va ad-
quirir per l’ocasió un porc de 
90 kg, 40 kg de cansalada, 14 
costellams i 30 kg de xoriço, 
a més de 200 kg de patates. 
“Va fer molt bon temps i va 
ser un ambient molt familiar”, 

ha explicat Sílvia Castañeda, 
presidenta de l’en� tat, que 
ha destacat les actuacions 
dels gaiters, que van ame-
nitzar l’àpat, que també va 
comptar amb la tradicional 
‘queimada’. 

Amb la sa� sfacció de l’èxit 
de la Matanza do Porco, l’en� -
tat ja pensa en la propera ac-
� vitat, que � ndrà lloc el 4 de 
maig, i que anirà al voltant del 

Dia de la Dona. 
Més endavant, 
entre el 24 i 
el 26 de maig, 
està prevista la 
Festa das Le-
tras Galegas, 
que té lloc a la 
rambla del Fer-
rocarril cada 
any. / DdR

Arriba la 4a edició del Cántaro 
Flamenco Ciudad de Rubí 

REDACCIÓ

La Casa de Andalucía ha or-
ganitzat la quarta edició del 
Cántaro Flamenco Ciudad 
de Rubí, un espectacle de 
música i dansa que tindrà 
lloc aquest dissabte 23 de 
març a les 20 hores al teatre 
municipal La Sala.

L’espectacle comptarà 
amb la par� cipació dels can-
tants Juan Lara, Manuel Gó-

mez García, José Montoya 
Carpio i Cristian Cosano. 
Al ‘toque’, actuaran Rubén 
Reches i Jesús Rebeco, men-
tre que l’actuació musical 
anirà a càrrec de Sílvia Mor, 
acompanyada del guitarrista 
Juan Gallardo i dels grups de 
ball de la Casa de Andalucía 
Azabache, Sonakay, Alegría i 
Nuevos Horizontes.

El Cántaro Flamenco Ciu-
dad de Rubí estarà presentat 

per Jesús Ureña, locutor de 
Ràdio Manlleu.

Les entrades es poden ad-
quirir de forma an� cipada per 
10 euros a les taquilles de La 
Sala, al Mercat Municipal, al 
Bar Restaurant Casa Paco i a 
la seu de la Casa de Andalucía 
de Rubí. També es poden fer 
reserves trucant al 609 347 
755. Les entrades que es ven-
guin a la taquilla el mateix dia 
costaran 15 euros. / DdR

El fes� val musical està organitzat per la Casa de Andalucía de Rubí. / Localpres-Arxiu

CULTURA REGIONAL MÚSICA

TEATRE

El grup de teatre Almocafre estrenarà 
‘Yerma’, de Federico García Lorca
REDACCIÓ

El grup de teatre Almocafre, 
de la localitat cordovesa de 
Montalbán, representarà al 
Casal Popular l’obra de Fede-
rico García Lorca ‘Yerma’. El 
grup teatral visita cada any 
Rubí per posar en escena un 
espectacle teatral que comp-
ta amb molt bona acollida 

entre el públic rubinenc. En 
aquesta ocasió, les funcions 
seran el 6 d’abril a les 20.30 
hores i el 7 d’abril a les 18.30 
hores. 

‘Yerma’ és una tragèdia 
rural que s’emmarca dins la 
trilogia ‘lorquiana’ al cos-
tat de ‘La casa de Bernarda 
Alba’ i ‘Bodas de Sangre’. 
En aquest cas, l’obra teatral 

narra la lluita d’una dona que 
no aconsegueix encaixar en el 
marc mental de la societat de 
l’època i busca una sor� da a 
qualsevol preu. L’obra va ser 
estrenada el 1934 al Teatro 
Español de Madrid.

En la producció de l’obra, 
dirigida per José Antonio 
Adamuz, hi participen sis 
actors. Les entrades es poden 

comprar a les seus de les 
en� tats Asociación Rociera, 
Peña Calixto Sánchez, Unión 
Petanca Las Torres Rubí i Ca-
sal Popular, a les associacions 
de veïns de Les Torres, Ca 
n’Oriol, Can Fatjó i la Zona 
Nord i als bars restaurants 
Don Quijote, Cuina&Brasa, 
Medina Azahara, Girasol, Los 
Gómez, Llamas i Safi r. 

CINEMA
Documental al 
Celler sobre la 
història de la 
ballarina israeliana 
Bobbie Jene
El cicle El documental del 
mes porta al Celler aquest 
divendres a les 19 hores la 
història de la prestigiosa ba-
llarina israeliana Bobbi Jene, 
que als 30 anys va prendre la 
decisió de tornar als Estats 
Units i començar a treballar 
de forma independent. 

El llargmetratge, de pro-
ducció danesa i sueca i diri-
git per Elvira Lind, relata la 
lluita per la independència 
d’una dona que deixa en-
rere una família de fortes 
conviccions catòliques i com 
això afecta en el seu art. 
‘Bobbi Jene’ es projectarà 
a l’Espai Tremuja a les 19 
hores. / DdR

Fotograma de Bobbi Jene.

L’ac� vitat va tenir lloc diuemnge al parc de Ca 
n’Oriol. / J.A. Montoya
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L’Associació d’Automòbils An� cs de Rubí rep 
el tercer Premi Elegància en el Ral·li de Sitges

MÚSICA

AUTOMOBILISME PATRIMONI

REDACCIÓ

L’Associació d’Amics d’Auto-
mòbils An� cs de Rubí, amb 
el Fort T de 1924 propietat 
de l’Ajuntament, ha estat re-
conegut amb el tercer Premi 
Elegància en el Ral·li Inter-
nacional de Cotxes d’Època 
Barcelona-Sitges, disputat 
aquest passat cap de set-
mana. 

La 61a edició del Ral-
li, que va comptar amb la 
participació de més d’una 
setantena de vehicles, va 
arrencar dissabte amb les ve-

rifi cacions tècniques prèvies 
al parc davant L’Illa Diagonal 
de Barcelona, on van quedar 
exposats durant tot el dia. 

Diumenge a les 8.30 ho-
res tots els participants, ja 
ves� ts d’època d’acord amb 
el vehicle que presentaven a 
la compe� ció, es van reunir 
a la plaça Sant Jaume, on 
van degustar plegats una 
xocolatada. 

La sortida del ral·li va 
tenir lloc a les 10.30 ho-
res i els més de 70 vehicles 
par� cipants van enfi lar pels 
carrers de Barcelona fins a 

les costes del Garraf amb 
des� nació al Port d’Aiguadolç 
de Sitges, on van ser rebuts 
per la direcció del Port. Cap 
a les 13.30 hores, els cotxes 
van desfi lar pels carrers de 
Sitges fi ns a La Fragata, on es 
va celebrar el concurs d’Ele-
gància. El tercer premi va ser 
pels membres de l’entitat 
rubinenca, convenientment 
abillats de bombers d’època, 
ja que el Fort T rubinenc era 
un an� c cotxe de bombers. 

C. CARRASCO

Després d’un any de descans, 
el cantant Dani Ramírez acaba 
de presentar ‘A mil kilómetros 
de � ’, el primer senzill d’un 
nou disc que veurà la llum 
aquest 2019. Un nou treball 
amb el qual l’ar� sta rubinenc 
comença una nova etapa 
musical amb la companyia 
discogràfi ca M2 Music Group, 
després de tancar la trilogia 
‘Sigo buscándote’, ‘Donde 
Nacen Los Sueños’ i ‘La Eter-
nidad del Tiempo’.

El músic i compositor 
rubinenc, que es mostra il-
lusionat amb aquesta nova 
etapa i que torna amb mol-
tes ganes, explica que ‘A mil 
kilómetros de ti’ ha estat 
produït i mesclat per Jordi 
Cristau, productor de Manuel 
Carrasco des dels seus inicis 
fi ns al 2016, i que actualment 
treballa amb Miguel Poveda, 
i masteritzat per Jordi Soler 
en els emblemà� cs estudis 
de MusicLan.

‘A mil kilómetros de ti’ 
torna a ser un tema relacio-

Sor� da al Berguedà 
del GCMR-CER
El GCMR-CER ha organitzat 
pel diumenge 31 de març una 
nova sor� da del cicle ‘Conéi-
xer Catalunya’. La sor� da serà 
pel Berguedà i es visitaran 
les esglésies romàniques de 
Santa Maria d’Avià i de Sant 
Vicenç d’Obiols i l’estany de 
Graugés i Casserres. La sor� da 
serà a les 9 hores a l’Escardí-
vol en cotxes par� culars. Els 
interessats poden trucar al 
600 793 022 (Jordi) per apun-
tar-se a l’excursió. / DdR

El rubinenc Dani Ramírez presenta 
‘A mil kilómetros de � ’, el primer senzill 
del seu nou treball discogràfi c

nat amb l’amor i el roman� -
cisme, aquell que es viu en les 
relacions a distàncies, això sí 
amb més ritmes del pop. El 
tema ja està disponible a les 
plataformes digitals del can-
tant i ja s’ha estrenat a Cade-
na Dial i a Canal Fiesta Radio 
Andalucía. El llançament del 
senzill s’ha acompanyat d’un 
videoclip, que surt aquest 

divendres.
L’àlbum on s’ integra 

aquest primer senzill comp-
tarà amb 11 temes autobio-
gràfi cs, basats en l’amor i el 
desamor, però amb més me-
lodies pop. Cal destacar que 
quatre d’aquestes cançons 
són del productor rubinenc 
Xavi Pérez, qui va morir el 
novembre del 2016.

Els membres de l’en� tat recollint el guardó. / Cedida

L’ar� sta rubinenc inicia una nova etapa. / Cedida

El Ford T durant el ral·li. / Cedida

Els simpà� cs bombers es van 
guanyar l’admiració de grans 
i pe� ts, i molts van voler fer-
se fotos amb els bombers i el 
seu cotxe. 

Tant el premi com la par-
� cipació en el ral·li ha estat 
possible gràcies a l’Associació 
d’Amics d’Automòbils An� cs 
de Rubí, que té cura durant 
tot l’any del cotxe de bom-
bers, duent a terme les tas-
ques de conservació i man-
teniment i fent un esforç per 

poder treure el vehicle a pas-
sejar de tant en tant. El tercer 
premi és un reconeixement al 
valor històric del patrimoni 
industrial i cultural de Rubí i a 
la tasca incansable de l’en� tat 
perquè el cotxe llueixi en tota 
la seva esplendor. 

Des de l’Associació, recla-
men, això sí, un espai ade-
quat per guardar el Ford T en 
les millors condicions i poder 
fer les feines de conservació 
amb garan� es. 
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AgendA
···································································
DivenDres 22 de març

Presentació del llibre ‘Digues un desig’
A càrrec de Jordi Cabré. A les 19h al Racó 
del Llibre.

Xerrada sobre el Parkinson
A les 19h a la Biblioteca.

Cine documental: ‘Bobbi Jene’
A les 19h al Celler. 

reunió oberta informativa d’alcohòlics 
anònims
A les 20h al local Triangle (pg. Les Torres, 2). 
Org.: Alcohòlics Anònims.

Cine: ‘Cold War’
A les 21h a La Sala. Preu: 3€.

···································································
Dissabte 23 de març

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

Punt d’informació ‘Excuses o separes?’
A  les 10h a la pl. Nova del Mercat.

la trocalleria
A  les 10.30h a la pl. Catalunya.

exposicions

trastlab
Taller de dibuix a càrrec de Quim Conca. 
A les 11h la Biblioteca. Org.: Caçador de 
Trastets. 

Espectacle familiar
‘M’agrades igualment’, a càrrec de la Cia. 
Raig de Sol. A les 12h a l’Ateneu. 

Cicle obert per a famílies
‘Bim Bam Bum Boles’. A les 18h al Celler. Per 
a infants d’1 a 10 anys. 

IV Cántaro Flamenco Ciudad de rubí
A les 20h a La Sala. Preu: 10€ anticipada/15€ 
taquilla. Org.: Casa de Andalucía.

Concert de Marco r. Wagner
Amb la col·laboració de Juanma Casado. A 
les 20.30h a l’Espai Cultural de la CGT. Org.: 
Associació l’Aurora. 

···································································
Diumenge 24 de març

Ball al Casal
A càrrec de Tony Sánchez. A les 16.30h al 
Casal de la Gent Gran. 

actuació del CasalXou
A les 18h al Casal Popular. Org.: Associació 
del Casal de la Gent Gran de Rubí. 

‘El preu’
Espectacle teatral amb Pere Arquillué, 
Ramon Madaula, Lluís Marco i Rosa Renom. 
Preu: 20€/15€ no socis. 

···································································
Dilluns 25 de març

Cine infantil: ‘SmallFoot’
A les 18h a la Biblioteca.

···································································
Dimarts 26 de març

Xerrada sobre les cures
‘El valor del cuidar. Qui cuida quan 
emmalaltim’, a càrrec de Carme Casas. A 
les 17h a l’Ateneu.

Consultori sexual i de parella
De 17h a 19h a l’Espai Jove Torre Bassas.

taller de cuina semifreda
A càrrec de Montse Deza. A les 18h a la 
Biblioteca. Per a infants de 7 a 12 anys. 

···································································
Dimecres 27 de març

Conferència-tertúlia
A càrrec de Montse Ortiz. A les 18.30h a la 
Biblioteca. Org.: Fundació Vicente Ferrer.

Vicente Ferrer. Exposició sobre drets 
sexuals i reproductius a l’Índia rural. A la 
Biblioteca fins al 30 de març. 

Vida. Exposició de Mujeres Creativas 
del Vallès. A l’Antiga Estació fins al 30 
de març.

Sexe a l’època romana. Al Castell. Fins 
al 31 de març. 

Sàhara Visible. Exposició dels alumnes 
d’edRa. Fins al 5 d’abril.

Sergi Muñoz. Obra pictòrica. A l’Aula 
Cultural. Fins al 13 d’abril.

Dia Mundial del teatre
Píndoles escèniques i espectacle sorpresa. 
A les 20.30h a La Sala. 

···································································
Dijous 28 de març

Explica’ns el teu rotllo
A càrrec de Diego Llamas. A les 20h a la seu 
del Grup Fotogràfic El Gra.

Literatura

Xavier Bonastre presenta el seu llibre ‘100 
històries del córrer’ al racó del llibre
El rubinenc Xavier Bonas-
tre presentarà el seu llibre 
‘100 històries del córrer’ 
dimecres 27 de març a la 
llibreria El Racó del Llibre 
(Dr. Robert, 12). L’obra és 
un recull de coses que li 
han passat a Bonastre, 
periodista esportiu de TV3 
des del 1984, al llarg de la 
seva dilatada experiència 
en les curses populars. El 
lector hi trobarà consells 

o recomanacions que li 
podran ser d’utilitat, es-
pecialment si també és 
corredor popular, a més 
de curioses anècdotes. 
Per exemple, l’autor des-
vela el debut maratonià 
de l’exentrenador del FC 
Barcelona Luis Enrique 
Martínez i explica, també, 
la seva relació atlètica amb 
l’escriptora Empar Moli-
ner, o amb el referent de 

l’atletisme popular a casa 
nostra, Domingo Catalán. 
Bonastre, sempre optimis-
ta i competitiu, vol que la 
seva vida atlètica s’allargui 
més enllà dels 80 anys. 

La presentació, que 
tindrà lloc a les 19 hores, 
comptarà amb la partici-
pació del periodista ru-
binenc Dani Pernas, que 
mantindrà una conversa 
amb l’autor. / DdR

Jordi Cabré, Premi Sant Jordi, visitarà Rubí
L’escriptor català Jordi Cabré visitarà 
Rubí aquest divendres per presentar el 
llibre ‘Digues un desig’, guardonat amb 
el Premi Sant Jordi de narrativa. 

L’autor de ‘Digues un desig’, que és 
un thriller psicològic, ha guanyat diver-
sos premis en la seva trajectòria com a 
escriptor i se centra en el que succeeix 
després que un escriptor entri a una 
llibreria per Sant Jordi i descobreixi que 
el títol més venut aquell dia és la seva 
autobiografia, que ell no ha escrit.

La presentació pel llibre, organit-
zada per Òmnium i el Racó del Llibre, 
tindrà lloc a les 19 hores al Racó del 
Llibre. / DdR

Xavi Mas omple l’ateneu en la 
presentació del llibre ‘Bolocounda: 
el legado del baobab’ 
M. CaBrEra

La Sala Noble de l’Ateneu 
es va quedar petita per 
acollir la presentació del 
llibre ‘Boloucounda: el le-
gado del baobab’, escrit 
per Xavi Mas, director es-
portiu del Can Mir. Es tracta 
d’una obra escrita per Mas 
després d’una expedició a 
Bolocounda, un poblet del 
Senegal, en la qual van anar 
a aportar material esportiu 
i sanitari i que va tenir lloc 
a finals del 2018.

D’aquesta aventura n’ha 
sorgit un llibre, els beneficis 
del qual aniran íntegrament 
destinats a aquest projecte 
de cooperació, que l’any 
que ve es tornarà a repetir: 
“Vam estar una setmana i 
vam portar material mèdic i 
esportiu a un poble que està 
molt deixat, on viuen com fa 
3.000 anys, en cabanes de 
fang, sense llum ni aigua, no 
tenen absolutament res”, ha 
explicat l’autor.

La periodista Lídia Juste amb Xavi Mas, durant l’acte. / M. López

Cabré presenta avui el seu llibre. / Cedida

El projecte va sorgir 
després que alguns pares i 
mares donessin al club les 
botes que havien quedat 
petites als seus fills. La di-
recció del club va pensar 
que seria interessant fer 
arribar aquest material a 
algun poblat en el qual els 
infants, molts aficionats al 
futbol, poguessin aprofitar-
lo: “L’any que ve hi torna-

rem, hi anirem més dies 
i estarem més preparats, 
portant ajuda més concre-
ta que ells necessitin, per 
exemple material escolar”.

Durant l’acte de presen-
tació, que va estar conduït 
per la periodista de Ràdio 
Rubí Lídia Juste, Xavi Mas va 
explicar algunes anècdotes 
i les seves impressions del 
viatge al Senegal.
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Èxit de par� cipació i d’organització 
del sisè BFAST Duatló de Rubí

Un total de 260 atletes van 
prendre part diumenge en 
la VI edició del Duatló de 

Rubí, organitzat pel Club 
Natació Rubí (CNR) i l’Ajun-
tament, amb el suport de la 

L’Optims Club Triatló va 
aprofi tar l’oportunitat de 
córrer a casa amb una 
nombrosa par� cipació al 
Duatló de Rubí. Fins a un 
total de nou duatletes van 
pendre part, amb una me-
ritòria novena posició fi nal 
per equips. Cal destacar la 
victoria d’Enoc Navarro a 
la categoría V1, categoria 
en la qual Frank Garcia, 

Fede Haba, Alex Rahali, 
Joel Moyano i Iñaki Fusté 
van assolir les posicions 
16a, 17a, 22a, 30a i 44a, 
respectivament. En ca-
tegoría absoluta, Albert 
Muñoz va assolir la posició 
21a i David Ureta, la 37a. 
Diego Gálvez no va poder 
acabar la prova per una 
lesió muscular. / Op� ms 
Rubí

ATLETISME | DUATLÓ

xxxxxx

La sor� da i arribada de la prova va tenir lloc a la Rambla del Ferrocarril. / Grup Fotografi c ‘El Gra’

Espinosa i Moragas van guanyar el Duatló. / Club Natació Rubí

L’Optims Club Triatló se suma al 
Duatló de Rubí amb nou triatletes

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

Par� t intranscendent del Sènior 
Femení del CNR amb el CN Sabadell

El Sènior Femení de water-
polo del Club Natació Rubí 
(CNR) va visitar dissabte la 
piscina de l’actual campió de 
la compe� ció, el CN Sabadell, 
que té entre les seves fi les la 
rubinenca Bea Or� z. L’equip 
de la capital vallesana es va 
imposar de manera clara 
(22-7), evidenciant la diferèn-
cia existent a la compe� ció 
entre els tres primers equips 
capdavanters i la resta. Du-
rant aquest enfrontament, la 
jugadora rubinenca Amanda 
Triviño va rebre el premi a la 
millor jugadora de la jornada 
anterior.

Aquest dissabte, les ju-
gadores de David Martín 
s’enfrontaran al CN Terrassa 
a Can Rosés a par� r de les 
19.45 hores, amb l’objec� u 
de mantenir-se en la 5a po-
sició de la taula.

Per la seva part, el Sênior 
Masculí A també va perdre 

Les rubinenques rebran aquest dissabte el Terrassa. / Cedida

Federació Catalana de Triat-
ló. El Duatló, que formava 
part de la Copa Catalana, ha 
estat tot un èxit organitza� u 
i de par� cipació. La prova 
consistia en un duatló de 
distància esprint (5 km de 
cursa a peu, 20 km de ciclis-
me per la carretera C-1413 i 
2,5 km de cursa a peu)

Els atletes Pol Espinosa 
Valero, del CN Banyoles, i 
Helena Moragas Molina, del 
Fasttriatlon-CN Montjuïc, 

han estat els guanyadors 
en categoria masculina i 
femenina respectivament 
del BFAST Duatló de Rubí 
2019.

Els representants del 
CN Rubí van tenir una bona 
actuació. En categoria fe-
menina, Marisol Almeida va 
quedar en quarta posició a 
la categoria V2 i 24a de la 
general, i Andrea Celada 
va ocupar l’11a posició en 
categoria absoluta i 31a 
de la general. En categoria 
masculina, els resultats as-
solits van ser: Ferran Gar-
rocho, 12è en categoria 
cadet i 124è de la general; 
Edu González, 4a posició en 
categoria Sub-23 i 30a posi-
ció de la general, i Gerardo 
Blanco, 13è en categoria 
V2 i la 163è de la general. 
La prova, que va comptar 
amb la col·laboració de més 
d’un centenar de voluntaris, 
va ser molt animada, amb 
molts seguidors pel recor-
regut. / CNR

RESULTATS

Juvenil Masculí - CE Mediterrani 7-12
CN Sant Feliu - Aleví A 3-5
Cadet Masculí - CN Barcelona Vista 6-20
CN Terrassa B - Aleví B 8-2
CN Sant Andreu - Cadet Femení 11-13
Absolut Masculí B - CN Granollers 8-5
CN Molins de Rei - Infantil Femení 7-7
CN Barcelona Vista - Infantil Masculí 13-7
Juvenil Femení - CE Mediterrani 7-12

per la mínima contra el CN 
Granollers (9-10) i cau fi ns a la 
tercera posició de la classifi -
cació. Aquest dissabte, l’equip 
es desplaça fi ns a Bilbao per 
enfrontar-se al CN Askartza a 
les 18.45 hores. / CNR

Membres de l’Op� ms par� cipants al Duatló. / Cedida
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2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC SANT JUST 25 54
2 MARTORELL 25 49
3 JOVENTUT RIBETANA 25 46
4 SANT QUIRZE 25 44
5 ATLÈTIC JÚNIOR 25 41
6 UNIF. BELLVITGE 25 40
7 CAN TRIAS 25 39
8 FONTSANTA-FATJÓ 25 39
9 ATLÈTIC VILAFRANCA 25 35

10 MARIANAO POBLET 25 32
11 MOLINS DE REI 25 31
12 SAN MAURO 25 31
13 ESPLUGUENC 25 29
14 ATL. PRAT DELTA 25 27
15 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 25 26
16 PRAT B 25 25
17 OLÍMPIC CAN FATJÓ 25 20
18 BEGUES 25 11

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - CF MARTORELL                  2-2 

cD olÍMPIc can fatJÓ: J. Bracons, Cristin Gómez, Miró 
(Roger), Iván, Pablo Borges, Alvaro (Pau), Xavi Fdez. (Pol), 
Cristian Pereira, Buba, Samu i Maymó. 
CF MARTORELL: Toni, Colell, Isaac (Sanse), Adriá, Sergi, 
Ibra (Enric), Albert (Balada), Martí, Max (Marcel), Guille 
(Nandez) i Marco. 
Àrbitre: Monferrer Miralles, Adrià (Bé).
gols: 0-1 Miró (15´)(p. p. ) 1-1 Pablo Borges (64´) 2-1 Cris-
tian Pereira (70´) 2-2 Albert (71´).
targetes: C. Gómez, Pablo, Alvaro, Xavi, C. Pereira, Fonti /
Colell, Adriá, Albert, Sanse. 1a Catalana Grup 1 J Pts.

1 GIRONA B 25 52
2 VILASSAR MAR 25 52
3 PALAMÓS 25 42
4 SABADELL NORD 25 39
5 LLORET 25 37
6 BANYOLES 24 35
7 RUBÍ 25 34
8 MANLLEU 25 34
9 EE GUINEUETA 25 33

10 TONA 25 32
11 LLAGOSTERA B 25 31
12 VIC 25 30
13 CAN VIDALET 25 29
14 LA JONQUERA 24 29
15 SANT CUGAT 25 29
16 FARNERS 25 28
17 ARGENTONA 25 22
18 SAN JUAN MONTCADA 25 20

 

UE TONA-UE RUbÍ                  1-3
UE RUbÍ: Uri, Kiki, Aitor Torres, Joan Raventós, Bachana, 
Juli, Edgar, Gurrea, Sergi Estrada, Ivan Campos(Anouar, m 
82) i Carles Montoro.
ue tona: Charly, Ot, Abad, Seuma, Pol, Eveli, Guardia, Javi 
(Mendo, m 73), Arnau, Nil i Ivan (Vila).
Àrbitre: Garcia Colomer.
gols: 0-1 Carles Montoro (25’), 0-2 Kiki de penalti (57’), 1-2 
Eveli (65’), 1-3 Carles Montoro (89’) 
Àrbitre: Álvarez Molina.
targetes: Ot, Abad, Seuma, Pol(2), Javi, Charly, Guardia, Abad. 
Arnau (V)  Pol (Doble Groga), i al delegat de l’equip.

Un rubí a l’alça guanya a tonaUn gol en pròpia porta deixa l’olímpic 
sense la victòria contra el Martorell José LUIs pérEZ

Importantíssima victòria de 
la UE Rubí a la seva visita a 
Tona (1-3). Sobre un terreny 
de joc de gespa natural molt 
irregular, els rubinencs, 
després d’un inici d’adap-
tació a la superfície, es van 
mostrar molt superiors al 
seu rival. La UE Tona va 
dominar més, però sense 
crear perill, mentre els ju-
gadors d’Alberto Fernández, 
amb ràpids contracops van 
generar més perill davant 
la porteria defensada per 
Charly. 

Així, el Rubí va estavellar 
dues pilotes al pal, una de 
Juli i una altra, una falta de 
Gurrera; més el gol que va 
fer Carles Montoro en el 
minut 25 de joc va ser bon 
bagatge ofensiu del Rubí en 
la primera meitat. Per part 
del Tona, en aquest primer 
temps, només destacar un 
llançament a porta, ben 
resolt per Uri Antonell. 

A la segona meitat, el 
partit es va descontrolar 
per part dels dos equips i 
podria haver passat qualse-
vol cosa. En el minut 57, Kiki 
va transformar un penal clar 
comès per Arnau, qui va 

José VErDE

Un gol en pròpia porteria als 
15 minuts de joc va deixar 
l’Olímpic sense aconseguir 
la tercera victòria conse-
cutiva. Tot i això, un empat 
davant un rival com el CF 
Martorell, segon classificat 
i que només ha perdut qua-
tre partits, és molt meritori, 
tot i que sembla poc pel joc 
que van fer els rubinencs, 
que van dominar més i van 
gaudir de més oportunitats. 
El més important és que 
l’Olímpic ofereix cada dia 
una imatge millor tant en 
defensa com en atac.

Una desgraciada jugada 
en una centrada des de la 
banda esquerra del Mar-
torell que va rebotar en el 
cos de Miró i es va colar 
per la porteria de Jaume 
Bracons va suposar el 0-1 
pel Martorell. L’Olímpic no 
va abaixar els braços i va 
generar ocasions recupe-
rant pilotes al centre del 
camp i obrint a les bandes 
per Maymó i Cristian Perei-
ra. Toni, el porter visitant, 
va tenir molta feina en els 
90 minuts. Amb la mínima 
avantatge pel rival va arri-
bar el descans.

Ja a la segona part, en 

ser expulsat amb vermella 
directa. Amb el 0-2 al mar-
cador, el Rubí va continuar 
creant perill però sense do-
minar clarament el partit, 
mentre que els locals, amb 
un jugador menys, també 
van generar ocasions en 
jugades de pilota aturada. 

En el minut 65, Eveli, en 
un córner, va aconseguir 
per la UE Tona l’1-2. Dos mi-
nuts després, Pol va fer una 
dura entrada a Edgar, qui va 
veure la segona groga i va 
haver d’abandonar el camp, 
deixant el seu equip amb 
nou jugadors. Tot i això, el 
Tona va continuar creant 
oportunitats a pilota atura-
da i no va ser fins al minut 
89 quan el Rubí, de nou a 
través de Carles Montoro, 
va sentenciar el partit amb 

el minut 64, Pablo Borgues 
va rematar a l’àrea una 
falta llençada per Álvaro i 
va aconseguir l’empat pels 
de Can Fatjó. Sis minuts 
després, Cristian Pereira va 
rematar molt bé de cap i va 
batre Toni, fent pujar el 2-1 
al marcador i avançant els 
rubinencs. La remuntada va 
durar poc, ja que un minut 
més tard, Albert va aprofi-
tar un ràpid contraatac que 
va agafar la defensa local 
desprevinguda i va superar 
la sortida de Bracons per 
baix per fer el 2-2.

Iban Tey, el tècnic de 
l’Olímpic, va moure la ban-
queta buscant frescor i 
velocitat i va fer sortir Pol, 
Pau Torrescusa i Roger per 
Xavi Fernández, Álvaro i 
Miró. Tot i els 5 minuts 
d’afegit, el marcador ja no 

futbol | PRIMERA CATALANA

l’1-3 definitiu. 
Amb aquesta victòria, el 

Rubí se situa en la setena 
posició, a cinc punts del 
descens. Diumenge vinent 
a les 12 hores, el conjunt 
rubinenc rebrà la visita de 
l’Escola Esportiva Guine-
ueta, classificada en la 9a 
posició amb 33 punts, un 
menys que el Rubí. 

es va moure. Empat i re-
partiment de punts que no 
va deixar satisfet cap equip 
pel desenvolupament del 
partit i la mala fortuna del 
gol en pròpia per l’Olímpic 
i per la confiança en la vic-
tòria pel Martorell.

Diumenge vinent, l’Olím-
pic s’enfrontarà a les 12 
hores al CF Molins de Rei al 
Municipal Josep Raich.

futbol | TERCERA CATALANA

futbol | base

El CF Juventud 25 de Septiembre s’allunya 
dels primers llocs de la classificació

resultats diversos per a la penya Blaugrana

El CF Juventud de Septiem-
bre va pagar en excés el mal 
inici de partit davant la UD 
Pajaril, que va saber aprofi-
tar aquest fet fent dos gols 
en només quinze minuts. 
Amb el 2-0 en contra, el 
25 de Septiembre va reac-
cionar i en el minut 20 va 
retallar distàncies fent pujar 
en el marcador el 2-1, amb 

Els equips de la Penya Blau-
grana Ramon Llorens han 
disputat els seus partits de 
lliga amb diferents resultats. 
Els dos prebenjamins han 
descansat aquesta jornada, 
mentre que el Benjamí A va 
guanyar 8-3 a casa contra la 
PB Villaverde Penitents. Els 
gols van ser obra de Sully, 
Hugo Martín (2) i Erik Ahu-
finger (5). El Benjamí B va 
empatar a 2 a casa del Juan 
XXIII, amb gols de Thierno 
i Thiago Silva. L’Aleví A va 
perdre a casa del Can Trias 

P. DEP. PAJARIL  - JUVENTUD 25 DE SEPTIEMbRE       4-2
P. DEP. PAJARIL: Nadal, González, Moreno, Martín (Julian), 
Serrabona, Obdulia (Real), Gracia, Paños, Pastor, Hamzaoui 
(Diallo) i Vázquez.
JUVENTUT 25 DE SEPTIEMbRE: Melis, Bravo (Alcarria), 
Romero, Pérez, Cissokho, Suárez (López Ubeda), Andreu (Ga-
lindo), El Mektami, Gil (Muñoz), Calvo i Kada (López Rios).
Àrbitre: Christian Grassi Alonso.
gols: 1-0 Hamzaoui (10’), 2-0 Hamzaoui (15’), 2-1 Martín 
(20’), 3-1 Hamzaoui (29’), 3-2 Romero (53’), 4-2 Sidi Be 
(80’).
targetes: Cissokho (29’), Kada (30’), Gil (67’), El Mektami 
(75’), Romero (87’) / Martín (30’).

un gol de Manuel Martín. 
Tot i això, una errada defen-
siva va fer que la UD Pajaril 
tornés de nou a ampliar la 
distància amb el tercer gol. 
Amb aquest resultat es va 
arribar el descans.

En la segona meitat, 
un Veinti més agressiu en 
atac va aconseguir retallar 
distàncies. Va ser en el mi-

per 6-3, amb gols d’Ian Al-
cívar i Ryan Acosta, mentre 
que el B va guanyar a casa 
contra el Castellbisbal per 
un contundent 14-0, amb 
gols de David Pajuelo, Zcari, 
Jordi Huertas, Jordi Barril, 
Izan Pérez (2), Ariel Martí-
nez (2), Mumuni Watara (3) 
i Manel España (3). L’Infantil 
va aconseguir una importnt 
victòria a casa contra el se-
gon classificat, la Roureda, 
per 2-0 amb gols d’Abdallah 
i Adnan, en un gran partit 
dels locals. Els cadets van 

nut 53 amb un gol de Sergi 
que posava en el marcador 
el 3-2. A partir d’aquest 
moment, el Pajaril va veure 
perillar el partit i els tres 
punts davant la pressió 
del conjunt rubinenc. El 
Juventud 25 de Septiembre 
va gaudir de nombroses 
oportunitats de gol, però 
les grans intervencions del 
porter local i la fortuna dels 
locals ho van impedir. Ben 
al contrari, un cop de sort 
va fer pujar al marcador el 
quart gol del Pajaril en el 
minut 80, que va anul·lar 
la segona gran part que va 
jugar el Veinti. Amb el 4-2 
final i sense els tres punts, 
el conjunt rubinenc s’allu-
nya dels primers llocs de la 
classificació.

Aquest diumenge a les 
12 hores el Veinti rep al Sant 
Cugat. / 25 de Septiembre

perdre els dos: l’A ho va fer 
a casa del Rubí en un derbi 
molt disputat que es va 
resoldre per detalls amb un 
resultat de 3-1, amb gol de 
Xavi Costa. El B va ho va fer 
a casa contra el Bonaire per 
0-3. Finalment, el Sènior va 
aconseguir una altra victò-
ria a casa contra l’escola 
Ripollet per 2-4, amb tres 
gols de Chei i un de Gabriel 
Cantalejo, que confirma 
la millora en l’equip dels 
últims partits. / PB Ramon 
Llorens

ESPORT ADAPTAT  | boocIa

Mals resultats en la 5a jornada de la Lliga 
Catalana per als representants de l’Horitzó
José Antonio García i Ángel 
Pérez, del Club Esportiu Ho-
ritzó, no van tenir sort en la 
cinquena jornada de la Lliga 
Catalana de Boccia. García 
va perdre davant el Verò-
nica Pàmies del CE Esbonat 
(0-8), amb Amal Tsouli del 
CE Boccia 360 (1-6) i contra 
Aleix López del CE Boccia 

360 (0-9). 
Pel que fa a Ángel Pérez, 

va guanyar el seu primer 
partit per incompareixença 
de Maria Dolores Hidalgo de 
l’AE Catalonia. 

En el seu segon partit, 
davant Javier Sánchez del CE 
Esbonat, va forçar un parcial 
de desempat, ja que al final 

del partit es va arribar amb 
3-3. 

Finalment, va perdre 
aquest parcial i el partit 
per un global de 3-5 (1-0, 
0-1, 2-0, 0-2 i 0-2). El seu 
darrer partit, davant Carlos 
Defente del CE Esbonat el va 
perdre per 2-4 (0-1, 0-1, 0-2 
i 2-0).  / CE Horitzó
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GIMNÀSTICA ARTÍSTICA  | COPA CATALUNYA

El club Gimnàsti ca Artí sti ca 
i Esportiva de Rubí (GAER) 
s’ha estrenat amb excel·lents 
resultats a la Copa de Catalu-
nya femenina. Un total de 33 
gimnastes de categories Base 
1, 2, 3, 4 i 5 han disputat les 
diferents proves a Olot i Salt 
entre el febrer i el març. 

Entre els resultats, cal 
destacar la medalla d’or en 
aparell de terra de Malak 
Bouhaja en categoria B3P, 
qui també va pujar al podi 
amb una medalla de bronze 
en la competi ció per equips. 

El GAER s’estrena 
amb podis a la Copa 
Catalunya

TIR AMB ARC | CAMPIONAT D’ESPANYA

LARA LÓPEZ

Marc Lopera, un jove de 
16 anys membre del Club 
d’Arquers de Rubí, s’ha con-
verti t en un dels talents més 
destacats de Catalunya en 
el món del ti r amb arc. En 
qüesti ó de mesos, en Marc 
ha guanyat el Campionat 
de Catalunya de Sala de ti r 
amb arc a categoria sènior 
masculina, competi nt amb 
rivals de major edat i trajec-
tòria, i al mes de febrer va 
classifi car-se en la cinquena 
posició del Campionat d’Es-
panya Cadet.

Resident a Cerdanyola i 
integrant del Club d’Arquers 
de Rubí des de fa 3 anys, 
Lopera agraeix el suport re-
but per l’enti tat rubinenca, 
l’única que el va animar a 
competi r professionalment, 
parti cipant en les primeres 
competi cions el 2017. Marc 
Lopera explica que es va 
iniciar en aquest esport 
gràcies al seu pare: “Ell és 
aficionat al tir amb arc i 

Marc Lopera, del Club d’Arquers de Rubí, 
5è en el Campionat d’Espanya cadet 

un Nadal em van regalar a 
casa un arc. Vaig començar 
a jugar amb ell i de mica en 
mica vaig anar evolucionant 
en el ti r. Fa tres anys em vaig 
comprar un arc de politges, 
que és la modalitat que jo 
practi co”. 

El ti r amb arc és un es-
port que requereix un gran 
compromís: en Marc li de-
dica 10 hores setmanals de 
pràctica. Cada divendres 
està amb un entrenador de 

la federació que l’ajuda a 
ell i als companys del club a 
millorar la tècnica i practi ca 
dos dies més a la setmana 
de forma individual. “La 
formació en la meva moda-
litat se la prenen molt seri-
osament. Organitzen visites 
d’arquers de talla mundial 
dos cops a l’any: fa poc ens 
van portar el que havia estat 
número 1 del món: Pierre 
Julien Deloche”, explica el 
jove arquer. 

Aquestes dues victòries 
als campionats de Catalunya 
i Espanya no són les prime-
res de la seva trajectòria: 
al 2017 ja va guanyar el 
Campionat d’Espanya de 
Bosc i el d’IFAA Spain (In-
ternational Field Archery 
Associati on). 

A Catalunya, el nivell 
d’habilitat dels arquers a les 
categories de menors d’edat 
depèn molt de la modalitat. 
Segons explica, a la catego-
ria cadet hi ha pocs com-
peti dors en la modalitat de 
politges, ja que els infants 
opten habitualment per 
arcs més lleugers. En canvi, 
a la categoria sènior hi ha 
molta més competència.

Entre els objecti us pels 
propers mesos, Marc Lo-
pera té al cap començar a 
competi r a la Lliga de ti r en 
aire lliure a 50 metres en la 
categoria sènior i parti cipar 
en el Campionat d’Espanya 
en aquesta modalitat, que 
se celebrarà el proper mes 
de juliol a Madrid.

L’arquer rubinenc, en plena acció. / Cedida

Empat del Sènior Femení de l’Handbol Rubí 
El Sènior Femení d’Handbol 
de Rubí va empatar al camp 
del Mataró (22-22) en un 
parti t molt igualat.

Durant els primers mi-
nuts de la primera part, es 
va veure que els dos equips 
estaven igualats en atac i en 
defensa. Les de Rubí, sabent 
que no tenien canvis, van fer 
atacs lents, amb paciència i 
efecti vitat, i van mostrar una 
defensa molt compacta, que 
anul·lava la majoria d’accions 
atacants de les mataronines. 

HANDBOL | COPA FEDERACIÓ

Aquestes, però, van aprofi tar 
alguns contraatacs, que el 
Rubí no va tenir opcions de 
parar. 

Ja a la segona part, les 
rubinenques van sorti r amb 

Mati nal per promoure la pràcti ca de 
l’Handbol davant l’estació dels FGC
L’Handbol Rubí ha organitzat l’acti vitat ‘Fem esport, fem 
Handbol’ per promoure la pràcti ca d’aquest esport i atraure 
possibles nous jugadors i jugadores al club. L’acti vitat ti ndrà 
lloc aquest dissabte 23 de març a l’avinguda Catalunya, a 
tocar de l’estació dels Ferrocarrils, i està oberta a tothom. 

Aquest grup de B3P està for-
mat per Malak Bojhaja, Aroa 
Millán, Maria Robles i Lucía 
Villarejo. 

També cal destacar que a 
Salt va competi r per primera 
vegada l’equip de B1G format 
per Laura Claramunt, Judith 
Garrido, Paula Uriarte i Ale-
xandra Cano. 

El GAER felicita totes les 
gimnastes del grup de Base i a 
l’equip tècnic de femenina per 
l’esforç i dedicació. La tercera 
fase de la competi ció serà a 
mitjans d’abril. / GAER

menys força i van concedir 
una sèrie de gols que van 
permetre a les de Mataró 
empatar i, fi ns i tot, remun-
tar el parti t, però el resultat 
fi nal va ser un empat. / CHR 

CICLISME | RUTA

Sorti des del Club 
Ciclista Rubí 
El Club Ciclista Rubí ha or-
ganitzat noves sorti des dels 
diferents grups per aquest 
diumenge 24 de març. El 
grup A farà un recorregut 
de 110 km fi ns a Sant Pau 
de l’Ordal, mentre que els 
grups B i C, amb una inten-
sitat diferent, realitzaran 
un iti nerari de 90 km fi ns a 
Sant Feliu de Codines. Tots 
tres grups sorti ran a les 8 
hores des de la plaça Doctor 
Guardiet. / CCR

Parti cipants en la Copa de Catalunya. / Cedida
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