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«Requereix menys esforç intel·lectual condemnar que pensar» (Emma Goldman, anarquista i feminista d’origen lituà)

L’Ajuntament vol ampliar a
235 els pisos de lloguer social

El consistori té previstes diverses actuacions durant el 2018
per tal d’aconseguir 25 immobles més per al lloguer social
Pàg. 2

A punt la
licitació
per
instal·lar
un súper
al Mercat

El bus urbà de Rubí
guanya un 7% de
passaters i supera
el milió i mig
Pàg. 7

L’AUP vol ampliar
la seva base social
de cara a les
eleccions del 2019
Pàg. 10

Arxiu

Cristina Carrasco

Pàg. 3

Pàg. 8

‘Cada gota
compta’, la
campanya
d’un grup
d’estudiants
del Regina per
incentivar la
donació de sang

‘Energia en
moviment’, tret de
sortida dels actes
del Dia de la Dona
Pàg. 25

Bea Ortiz guanya
la Copa de la Reina
i recull el trofeu a
millor jugadora
Pàg. 31

2
32 famílies reben
ajuts per pagar
factures d’energia
En el marc del projecte
‘Energia per tothom’, 32
famílies es van beneﬁciar d’ajuts en els subministraments bàsics en el
darrer any, 10 més que
l’any passat. Es tracta
de famílies, derivades a
través dels Serveis Socials de l’Ajuntament, que
van rebre un bo social.
El projecte ‘Energia
per tothom’ inclou, a
més del bo social, sessions forma�ves i op�mització de contractes per
rebaixar la factura de la
llum. Unes accions que
van suposar un estalvi
de 258 euros a l’any per
a gairebé un centenar
de famílies. En total,
el 2017 es van inver�r
5.770 euros, mentre que
el 2016 la xifra va ser de
4.351 euros. Les dades
estan molt allunyades
de la despesa durant
els primers anys que es
van començar a donar
ajuts, quan la situació
de les famílies era molt
pitjor. / DdR
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L’Ajuntament negocia amb Caixabank
la cessió de 10 immobles per al lloguer social
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí està
negociant un conveni amb
Caixabank per tal que l’entitat financera cedeixi 10
habitatges que es des�narien a lloguer social. Es tracta
d’unes propietats que són
de Building Center, la immobiliària de Caixabank.
Així ho ha explicat la
regidora de Serveis a les
Persones, Marta García,
qui ha assenyalat que el
pressupost del 2018 contempla 1,5 milions d’euros
en polí�ques d’habitatge,
entre els quals una part
anirien des�nats a adquirir
5 immobles, exercint el dret
a tanteig i retracte previst
per la llei catalana aprovada
el 2015.
El consistori exercirà
aquest dret sobre els habitatges que no siguin d’un
par�cular, �nguin una super�cie ú�l de més de 70
m², que no es�guin ocupats
i que no necessi�n rehabilitació. Alguns d’aquests nous

Alguns d’aquests immobles servirien per resoldre situacions puntuals d’emergència. / Arxiu

5 immobles servirien per
resoldre situacions puntuals
d’emergència.
D’altra banda, l’administració rubinenca també té la
intenció d’obtenir la cessió
de 10 habitatges de propietaris privats per a ser llogats
en règim de lloguer social.
Per tal d’es�mular la cessió

dels pisos, s’oferiran diversos incen�us als propietaris,
com ara el pagament mensual de la renda de lloguer
acordada, una subvenció
d’un màxim de 12.000 euros
per condicionar l’habitatge, que posteriorment es
descomptaran de la renda
mensual, o la garan�a que

els immobles es retornaran
en condicions d’habitabilitat
quan ﬁnalitzi el contracte. A
canvi, les cessions hauran de
ser per un període d’entre 3
i 5 anys i la renda mensual
serà d’entre un 15% i un 20%
inferior al preu del mercat.
Tot plegat té com a objec�u que l’Ajuntament ofereixi

25 habitatges més per al
lloguer social. Actualment,
segons dades municipals,
el consistori ofereix 210
habitatges de lloguer social
o emergència. Es tracta de
149 habitatges municipals
en règim de lloguer i 56
habitatges amb contracte
de la borsa de lloguer.
A més, hi ha 5 habitatges
del mercat privat signats
sota el programa 60/40 de
la Generalitat. Si el consistori aconsegueix ampliar en
25 aquest parc d’habitatges,
això suposaria que l’Ajuntament disposaria de 235 immobles des�nats al lloguer
social o l’emergència.
“Fins ara hem dut a
terme una atenció molt
assistencial amb força èxit,
ningú s’ha quedat al carrer”,
aﬁrma la regidora de Serveis
a les Persones, que afegeix
que a par�r d’ara, la polí�ca
en habitatge “prioritzarà
el treball proactiu davant
la feina assistencial per tal
d’ampliar el parc de lloguer
social”.
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El govern ja té a punt la licitació per
instal·lar un supermercat al Mercat
sostenible’, a través del qual
s’ha fet una primera auditoria
de les parades del Mercat per
tal que puguin reduir la seva
despesa energètica. La segona auditoria està prevista
a ﬁnals d’any. La intenció de
l’Ajuntament, segons apunten
fonts del govern, és que sigui
el primer mercat sostenible
de l’estat espanyol.

M. CABRERA

Les parades del Mercat Municipal es van agrupar el 2016 a
la banda est de l’equipament
comercial per tal d’aproﬁtar
millor l’espai i deixar lloc per a
un supermercat que s’espera
que sigui un element més
de dinamització del Mercat.
Ara, està a punt d’obrir-se la
licitació per tal que les marques que ho vulguin puguin
optar a instal·lar aquest nou
punt de venda a l’interior de
l’equipament.
La Junta de Govern té
previst donar llum verda a la
licitació el 28 de febrer i els
operadors podran començar
a presentar les seves ofertes
a partir del 5 de març i durant 30 dies. Hi podran optar
establiments de venda de
productes quotidians sota
la modalitat de supermercat
petit –alimentació i drogueria– i també establiments
de venda de producte no
quotidià en règim de venda
personalitzada o de venda

Durant el desembre, 85.000 clients van passar pel Mercat Municipal. / Localpres

assistida. Aquest operador
també deﬁnirà la façana de la
plaça, ja que podrà disposar
de les oﬁcines.
“Espero que tinguem
diferents propostes d’operadors, siguin de productes
quotidians o no”, ha explicat
l’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, durant una
visita a les obres properes al
Mercat.

L’Ajuntament vol
que sigui el primer
mercat sostenible de
l’estat espanyol
Per la màxima responsable municipal, aquestes
actuacions entorn del Mercat
i la instal·lació d’un operador
són fonamentals per tal de
dinamitzar la zona. A més,

Martínez ha recordat que el
Mercat està treballant per ser
més eﬁcient i sostenible: “El
Mercat ja és un exemple en
la qualitat dels productes –al
desembre hi van fer les seves
compres 85.000 persones–,
també necessitem que siguin
un exemple pel Rubí Brilla”.
En aquest sentit, l’equipament comercial forma
part del projecte ‘Mercat
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Iniciades les obres per millorar
els carrers de l’entorn del Mercat
M. CABRERA

La reforma dels carrers de
l’entorn del Mercat ja fa dies
que ha començat. Per veure
l’evolució de les obres, l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez,
i alguns regidors del govern
van fer una visita el dimarts
al migdia. Carrers tallats, tanques protectores, màquines
excavadores, operaris, terres
aixecats... aquest és l’aspecte que presenten els carrers
Magí Raméntol –entre la
plaça Onze de Setembre i el
carrer Cal Gerrer–, el carrer
Torrent de l’Alba –entre el
carrer Cal Gerrer i el carrer
Magallanes– i les places de
Bonaventura Josa i Onze de
Setembre. “S’ha intentat minimitzar al màxim l’impacte
de les obres, perquè sabem
que generen molès�es”, ha
explicat l’alcaldessa, que
aﬁrma que els treballs han
de servir per “consolidar
l’ampliació de l’illa i caminar
cap al que considerem una
ciutat moderna, amb un
centre on les prioritats siguin
les persones”.
Una de les molès�es que
provoca les obres precisament es va produir el mateix
dimarts al migdia, durant la
visita. Les actuacions van
provocar la perforació d’una
canonada i els veïns de la
zona es van quedar sense
subministrament d’aigua.

Les obres han provocat diverses avaries en el subministrament d’aigua. / Iban Coca

L’endemà, el dimecres, es va
produir una important inundació a la zona en obres.
Tot i aquests problemes,
Martínez avança que les
actuacions, que estaran ﬁnalitzades al juny, tindran
com a resultat un “espai de
qualitat, per passejar”.
El cost total de les obres
als diferents carrers de l’entorn del Mercat són 600.000
euros i quan finalitzin, es
crearà una gran zona de vianants que connectarà el centre amb el Mercat. En tots els
carrers on s’està actuant es
crearà una plataforma única
amb prioritat per a les persones. L’únic carrer on això no
es farà és al carrer Torrent
de l’Alba, on s’ampliarà una
de les voreres i es respectarà
una línia d’aparcaments de
zona blava. També està pre-

vist que es renovi l’arbrat i la
il·luminació.
A banda, a la plaça Onze
de Setembre es faran canvis
a l’interior i a la plaça de Bonaventura Josa, està previst
instal·lar un nou parc accessible de 2.900 m².
Pel que fa als propietaris

o inquilins d’un aparcament
als carrers afectats per les
obres, l’Ajuntament ofereix
com a alterna�va la possibilitat d’estacionar als aparcaments soterrats del Mercat i
de Salvador Allende gràcies
a un abonament a un preu
reduït.

En vermell, les àrees que estaran en obres ﬁns al juny.

Les actuacions per fer un aparcament
al carrer Mallorca duraran dos mesos
REDACCIÓ

L’Ajuntament ja ha iniciat les
obres per adequar un solar
com a aparcament al carrer
Mallorca. Es tracta d’un
espai ubicat entre el carrer
Getafe i Casp i on hi podran
aparcar 54 vehicles.
Aquest dimecres, l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez,
acompanyada de la regidora de Serveis Territorials,
Maria Mas, del regidor de
Desenvolupament Econòmic Local, Rafael Güeto, i
del regidor d’Obra Pública,
Juan López, juntament amb
tècnics municipals ha visitat
les obres.
Martínez recalca que
aquesta actuació donarà
resposta a les necessitats

La visita d’obres va tenir lloc aquest dimecres. / Localpres

d’aparcament del veïns però
ha remarcat que “també
dona resposta a la reivindicació del teixit comercial
del barri ja que aquest espai
pot facilitar fer gestions i

compres a les bo�gues de
la zona”. L’alcaldessa, també
ha explicat que con�nua la
recerca de nous possibles
espais d’estacionament.
Segons les previsions, les

obres, efectuades per Construcciones y Servicios FAUS
SA, duraran dos mesos i
tenen un pressupost de
126.467,71 euros.

PUBLICITAT
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L’Advocacia Catalana organitza un Congrés a Terrassa per donar Els Mossos compren 84 litres
a conèixer com reclamar per la via legal els drets socials
de llet per a ASAV amb un bitllet
El Consell de l’Advocacia Catalana organitza els pròxims
dies 1 i 2 de març al Museu
de la Ciència de Terrassa
el tercer Congrés de Drets
Humans sota el títol “La
justiciabilitat com a garantia
dels drets socials”.
L’objectiu d’aquest congrés és donar a conèixer les
vies legals per fer efectius
els drets econòmics, socials, culturals i ambientals
que la normativa nacional
i internacional reconeix a la

ciutadania. Si bé la societat
disposa de diferents vies per
exigir el compliment dels
seus drets, quan aquests
són vulnerats, la via dels
tribunals s’erigeix com una
de les principals per a la
seva reclamació. Per això,
el Congrés s’adreça a l’advocacia i a tota la societat civil
per donar a conèixer els mecanismes legals nacionals
i internacionals necessaris
per a la defensa d’aquests
drets.

L’amﬁtrió d’aquest Congrés és el Col·legi d’Advocats
de Terrassa (ICATER).
La multidisciplinarietat
del Congrés es tradueix
en tota una sèrie de taules rodones amb diferents
experts, i diversos tallers
pràctics que abordaran la
justiciabilitat de diferents
drets, com ara el dret a un
medi ambient saludable, el
dret a l’habitatge o el dret
al treball, entre altres. Les
inscripcions ja són obertes.

La ponència inaugural,
dedicada a la protecció
dels drets socials en l’àmbit
internacional, anirà a càrrec
de Mikel Mancisidor, jurista
membre de les Nacions
Unides. També hi intervindran, entre altres, l’advocat terrassenc Josep Jover,
especialitzat en propietat
intel·lectual i drets d’autor i
Emilie Rivas, responsable de
Sensibilització i Polítiques
d’Infància de Save The Children Barcelona./ DdR

de 50 euros sense propietari
Els Mossos d’Esquadra han
entregat 84 litres de llet
a l’entitat Associació de
Solidaritat i Ajuda Veïnal
(ASAV), un gest solidari fet
gràcies a un bitllet de 50
euros que algú va perdre
i que mai no ha arribat a
reclamar. Segons fonts dels
Mossos, uns agents van
trobar un bitllet de 50 euros a la comissaria de Rubí.
Es van fer diverses gestions
per intentar localitzar el le-

gítim propietari del bitllet,
però sense èxit.
Després que hagi passat el temps establert per
la llei per si apareix el seu
propietari, els Mossos van
acordar destinar-los a una
causa solidària. Així, van
comprar 84 litres de llet
que han donat a ASAV
per tal que siguin distribuïts entre les famílies més
necessitades de la ciutat.
/ DdR

Agents dels Mossos d’Esquadra van lliurar a ASAV els 84 litres de
llet. / Mossos d’Esquadra

Recollida de material d’hivern
per als refugiats que malviuen a
la frontera de Sèrbia amb Croàcia
Rubí se suma a la campanya de recollida de material d’hivern per a les
persones refugiades que
malviuen a Sid esperant
l’oportunitat de travessar
la frontera de Sèrbia amb
Croàcia, un indret especialment fred. L’organització solidària No name
kitchen és l’encarregada
de donar-los suport en les
necessitats bàsiques i serà
l’encarregada de repartir
el material recollit a Rubí i
a moltes altres poblacions
catalanes.
Els organitzadors demanen tendes de campanya, material de càmping,
llanternes, mantes, sacs de

dormir i lones de plàstic,
així com impermeables,
pantalons d’esquí i anoracs, de totes les talles.
Els punts de recollida
a la nostra ciutat són el
CRAC (c. Sant Joan, 1. De
dilluns a divendres, de 17
a 21 hores); la Torre Bassas
(c. Sabadell, 18. De dilluns
a divendres, de 17 a 21
hores); i l’Espai Sociocultural de la CGT (pl. Clavé,
4-6. Dilluns i dimecres,
de 18.30 a 20.30 hores;
dimarts, de 18.30 a 22.30
hores; i dijous, de 18.30 a
21.30 hores).
La recollida del material serà ﬁns aquest divendres 23 de febrer. / DdR

Refugiats de totes les edats malviuen a Sid, en condicions molt
extremes. / No name Kitchen - Maria Feck

ACTUALITAT
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Els usuaris del bus urbà puntuen el servei amb un
8, segons una enquesta encarregada pel govern

Augmenta l’ús del transport urbà un 7% i ja supera el milió i mig d’usuaris
REDACCIÓ

L’enquesta anual sobre la
qualitat dels serveis d’autobusos urbans revela que els
usuaris del bus urbà de Rubí
valoren amb un 8,07 el servei, que ges�ona Corporación Española del Transporte
SL. Es tracta d’una nota
lleugerament més elevada
que la de l’any passat, que
va ser de 8,02.
El qües�onari ha estat
elaborat per Coun Transport, una empresa del Grup
Opinòmetre, per encàrrec
de l’Ajuntament de Rubí i es
va dur a terme el novembre
del 2017 amb una mostra
de 365 viatges escollits de
forma aleatòria per línies,
dies de la setmana i franges
horàries.
Els usuaris entrevistats
van valorar la puntualitat,
els recorreguts de les línies,
les freqüències de pas, els
horaris existents, la como-

L’any 2017, 1.682.425 persones van u�litzar el servei de Rubí Bus. / Axel Domingo

ditat, la neteja dels autobusos, la seguretat percebuda
durant el trajecte, la qualitat
de les parades, el tracte
que reben del personal de
l’empresa i la informació
d’horari i recorreguts de
què disposen. Els aspectes

més ben valorats han estat
la neteja (8,43), el tracte
del personal (8,41), l’estil
de conducció (8,40), l’adaptació i accessibilitat dels
autobusos (8,39), els elements de seguretat (8,31) i
el confort (8,30).

“Aquestes són unes molt
bones dades, que ens encoratgen a seguir treballant
per continuar promovent
l’ús del transport públic a
la ciutat”, ha apuntat la regidora de Serveis Territorials,
Maria Mas.

Les dones u�litzen més el
transport públic
Pel que fa al perfil dels
usuaris, el 60,82% són dones, mentre que el 39,18%
són homes. Entre els grups
més nombrosos enquestats
hi ha les persones de 40
a 64 anys i el de 25 a 39
anys, que representen un
30,96% i un 22,48% respec�vament.
Pel que fa a l’ocupació,
un 42,19% són persones
amb feina, seguits pels
estudiants (22,74%), els
jubilats (18,90%) i els aturats (12,05%). El 67% dels
enquestats utilitza el bus
urbà tots els dies feiners,
ja sigui per anar a la feina,
per fer ges�ons personals o
per anar o tornar del centre
d’estudis.
Els �tols més usats són
les targetes integrades de
l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (ATM), amb un
29,32%, la T-10 de Rubí

l’usen un 27,40% i la targeta estudiant de Rubí un
14,25%.
Les xifres també mostren que ha augmentat l’ús
del transport públic de la
ciutat en un 7,71%, el que
signiﬁca que Rubí Bus té ara
1.682.422 usuaris.

8

ACTUALITAT

Divendres, 23 de febrer de 2018

La Biblioteca acull una xerrada sobre
els adolescents i les drogues
L’Associació Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona ha organitzat una nova conferència-debat a la nostra
ciutat. Es tracta de la xerrada ‘Adolescents i drogues: una
proposta d’intervenció terapèu�ca i educa�va’, que �ndrà
lloc dimecres vinent 28 de febrer a les 19 hores a l’auditori de la Biblioteca Mestre Mar� Tauler. El ponent de la
conferència serà Jordi Royo, director clínic d’Amalgama7,
atenció terapèu�ca i educa�va per a adolescents, joves
i les seves famílies; vicepresident de la fundació privada
Portal i confundador de Seviﬁp. El moderador de l’acte serà
Lluís Bogunyà, membre de la junta execu�va de l’Associació
Amics de la UAB. / DdR

Les 25 parelles guanyadores de la
campanya de Nadal del Mercat gaudeixen
d’una calçotada a Can Ramoneda

Alguns dels par�cipants, durant el dinar. / Cedida

La masia Can Ramoneda va acollir diumenge passat la
calçotada que va sortejar el Mercat Municipal entre els
seus clients durant la campanya de Nadal. Les 25 parelles
guanyadores van gaudir de l’àpat, cuinat i servit per Tast
d’Art Esdeveniments. / DdR

Alumnes del Regina Carmeli organitzen
una campanya de donació de sang
CRISTINA CARRASCO

Sota el lema de ‘Cada
gota compta’, alumnes
del Grau Mitjà de Cures
Auxiliars d’Infermeria, en
col·laboració amb el Banc
de Sang i Teixits, han organitzat una campanya de
donació de sang per conscienciar la ciutadania sobre
la importància d’aquest
gest gratuït i solidari que
pot salvar una vida.
La iniciativa va sorgir
després d’una visita de
l’alumnat al Banc de Sang,
en el marc de l’assignatura
Promoció de la Salut, a
par�r de la qual van decidir
dur a terme la campanya de
sensibilització, que culminarà amb una jornada de
donació de sang l’1 de març
a les instal·lacions d’aquest
centre educa�u rubinenc.
Erica Machacón i Sara
San�ago, dues de les alumnes que participen en el
projecte, expliquen que
“volem aconseguir que tant
els ja donants, com aquells
que no ho han fet mai,

Alguns dels alumnes del Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria del Regina Carmeli que par�cipen en
la campanya, a l’aula de pràc�ques. / Cedida

s’impliquin i participin”.
En aquest sen�t, les dues
alumnes insisteixen que
“hem après que la sang no
es pot regenerar i que en
determinades situacions
com un accident, una cirurgia o algunes malal�es, tots
en podem necessitar”. Així,
la Sara reconeix que “jo no
m’ho havia plantejat mai,
però ara sóc conscient que
és molt necessari i que pot
salvar vides”.
Per tal de fer arribar el
seu missatge a la ciutada-

nia, des del gener, l’alumnat ha dissenyat accions en
funció de diferents sectors
de la població, a par�r de
grups d’edat. Així, han organitzat ac�vitats infan�ls
com titelles per tal que
els nens i nenes transme�n a les seves famílies la
importància de la donació
de sang o xerrades a clubs
espor�us dirigides a joves
i adolescents, entrenadors
i les seves famílies, entre
altres. També han editat
díp�cs i cartells i estan pro-

mocionant la jornada a través de les xarxes socials.
La prova de foc per veure si tot l’esforç i la il·lusió
del jovent dona els seus
fruits serà dijous vinent. La
jornada de donació serà de
9.30 a 13.30 hores i de 16 a
20 hores de la tarda a l’ediﬁci del carrer Sant Sebas�à,
34. L’equip mèdic del Banc
de Sang s’encarregarà de
la part mèdica i les extraccions, mentre l’alumnat
con�nuarà treballant en la
captació de nous donants.

ACTUALITAT
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Inaugurat de forma oﬁcial el nou
ediﬁci del Col·legi Balmes

El ‘Sueldazo’ de l’ONCE deixa a
Rubí un premi de 2.000 euros
al mes durant 10 anys

REDACCIÓ

La comunitat educa�va del
Col·legi Balmes, encapçalada pel representant de la
�tularitat del centre Carlos
Camí, i acompanyada pel
director general de Centre
Concertats i Privats del Departament d’Ensenyament,
Miquel Mateo, l’alcaldessa
de Rubí, Ana M. Mar�nez, i
els regidors de govern Marta García i Rafael Güeto van
visitar el centre amb mo�u
de la inauguració oﬁcial del
nou ediﬁci de l’equipament
educa�u, ubicat al carrer de
la Plana de Car Bertran.
El nou edifici està en
funcionament des del curs
2017-2018 i es va començar
a construir a principis del
2017. El trasllat ha permès
a l’escola ubicar tots els
seus alumnes en un mateix
recinte, ja que anteriorment
els estudiants de secundària
anaven a un ediﬁci a la plaça
de la Sardana, i els d’infan�l
i primària, a un immoble del
carrer Xile.

Consuelo Baena ha repar�t un premi de 240.000 euros. / C.C.

Diverses personalitats van estar presents en la inauguració del col·legi. / Cedida

El nou centre educa�u
també permet fer un salt
qualita�u important pel que
fa a les seves instal·lacions,
més modernes, per fer front
a les innovacions pedagògiques.
Carlos Camí va insis�r,
però, que la qualitat de
l’escola no rau únicament
en les seves noves installacions: “Una bona escola es
fa a través d’un bon projecte
educa�u, un equip docent
i auxiliar compromès, una

direcció que deﬁneixi uns
objectius clars, uns pares
implicats en l’educació dels
ﬁlls i uns alumnes amb illusió per aprendre”.
Per la seva banda, Ana
M. Mar�nez, qui havia estat
alumna de l’escola, va posar
en relleu la importància
de l’escola en la vida d’un
infant, que “representa la
seva segona llar, un indret
on construeix una segona
família, on escull les amistats i troba els primers refe-

rents personals en la ﬁgura
dels mestres”. L’acte simbòlic d’inauguració va cloure
amb la descoberta d’una
placa commemora�va.
El Col·legi Balmes, que
és una escola concertada
que ofereix les tres etapes
de l’educació obligatòria,
va iniciar el seu projecte
el 1964 per iniciativa de
Ramón Gonzalo, sota el
nom d’Acadèmia Balmes. El
2010, l’escola va canviar de
propietari.

El ‘Sueldazo’ de l’ONCE del
cap de setmana ha deixat
a Rubí un premi de 2.000
euros al mes durant 10 anys.
Consuelo Baena, agent venedora de l’ONCE, és qui
ha portat la sort a la nostra
ciutat des del quiosc ubicat
al carrer Sant Cugat, 27, a
tocar de la plaça Onze de
Setembre. Consuelo va vendre un cupó que dissabte va
ser premiat amb aquests
240.000 euros en total.
La venedora rubinenca,
que forma part de l’organització de l’ONCE des de fa
10 anys, fa dos que ven al
quiosc del carrer Sant Cugat.
“No sé si és un client habi-

tual o no, però la veritat és
que m’ha fet molta il·lusió
repar�r aquest premi”, assenyalava Consuelo, aquest
dilluns al ma� des del seu
lloc de feina, mentre venia
nous cupons i esperava si
arribava alguna no�cia del
guanyador o guanyadora.
Rubí pertany administra�vament a l’agència de
l’ONCE a Terrassa, que presta serveis a 525 afiliats i
compta amb 129 agents
venedors dels productes de
joc de l’organització.
Enguany, l’ONCE ja ha
repar�t més de cinc milions
d’euros en premis a Catalunya. / C. Carrasco
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Es millorarà la difusió de
les ofertes de treball a
l’Ajuntament a proposta de C’s
REDACCIÓ

El grup municipal de Ciutadans (C ’s) ha afirmat
que ha arribat a un acord
amb el govern per tal
que l’Ajuntament millori
la difusió de les ofertes
de treball del consistori.
D’aquesta forma, la formació pretén “millorar la
transparència municipal
perquè els veïns confiïn
més en la política rubinenca”, segons ha manifestat
el portaveu de la formació,
José Abadías. L’edil creu
que cal “acabar amb ‘l’endollisme’ i les males praxis
polítiques”.
Aquesta iniciativa, arriben després d’una polèmica entre alguns grups
de l’oposició i el govern, ja
que els primers consideraven que l’executiu havia
millorat sense justificar les
condicions de treballadors
afins al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).
Així, segons C’s, el govern farà promoció de les
ofertes d’ocupació del

POLÍTICA
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consistori en mitjans de
comunicació i a les xarxes
socials.
Abadías ja ha avançat
que C’s vetllarà “perquè la
proposta es compleixi i no
quedi sense efecte, com
tantes altres” i demana
al govern “un compromís
real per executar l’acord”.
Per últim, el portaveu
assegura que Ciutadans
continuarà promovent polítiques per “fomentar la
transparència, sigui a través de mocions o d’acords
puntuals”.
Denúncia a Arran
D’altra banda, Ciutadans
ha presentat una denúncia
als Mossos d’Esquadra per
un presumpte delicte d’odi
d’Arran. L’organització juvenil independentista i
d’esquerres va publicar a
les xarxes socials un cartell en què qualificava de
feixistes el portaveu de
Ciutadans, José Abadías, i
al líder de Plataforma per
Catalunya a Rubí, Josep M.
Enguix.

L’AUP vol liderar un govern
alterna�u a par�r del 2019
MARTA CABRERA

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) ha començat a
posar les bases de la seva
candidatura de cara a les
eleccions municipals, previstes per la primavera del
2019. La força independent
i assembleària va fer una
crida dissabte a tota la ciutadania a par�cipar en una
trobada que va servir per
començar a treballar en la
nova candidatura.
L’actual portaveu de l’Alterna�va, Jordi Muntan, ha
valorat molt posi�vament
la trobada, en la qual hi
van par�cipar prop de mig
centenar de persones: “Es�c molt content, crec que
es van trencar molts marcs
mentals i que hi va haver
persones independents que
van sor�r amb la sensació
que podien par�cipar i tenir
un paper important”.
L’objectiu de l’AUP és
implicar el màxim de persones possibles en el projecte

L’assemblea de l’AUP es va celebrar al Castell. / Cedida

assembleari i reconeixen
que ara mateix, no són
prou: “Hem fet el que hem
pogut, però necessitem
més gent”, aﬁrma Muntan.
Per això, obren les portes
a qualsevol ciutadà, sigui
quina sigui la seva ideologia i volen deixar en segon
terme dels par�ts que conformen l’AUP –Alterna�va
Ciutadana, la CUP, EUiA

i Pirates–: “Volem que la
gent de l’assemblea se sen�
reflectida en el projecte,
que sigui una eina de la
ciutadania”, ha explicat el

La formació
es reivindica
com una força
“estrictament
municipal”

Centenars de persones
demanen l’alliberament
dels presos polí�cs

La concentració va tenir lloc el divendres al vespre. / Cedida

Les en�tats sobiranistes van
convocar una concentració
arreu del territori el divendres a la tarda per demanar
l’alliberament d’Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi
Sànchez i Jordi Cuixart, coincidint amb els quatre mesos
a la presó dels Jordis.
Centenars de persones
van respondre a la crida
a Rubí i es van reunir a la
plaça de Pere Aguilera, just
davant de l’Ajuntament. El
president d’Òmnium Rubí,
Mar� Pujol, va ser l’encarregat de llegir un manifest que
demanava l’alliberament

dels quatre empresonats.
Posteriorment, van encendre els llums del mòbil formant la paraula llibertat.
Tant Òmnium com l’Assemblea Nacional Catalana
demanen als ciutadans que
es manifes�n el dia 16 de
tots els mesos per reivindicar la llibertat de les quatre persones que estan en
presó preven�va a Madrid.
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart
van ingressar a Soto del Real
el 16 d’octubre, mentre que
Oriol Junqueras i Joaquim
Forn estan a Estremera des
del 2 de novembre. / DdR

regidor Aitor Sànchez, amb
la intenció de “construir un
projecte municipal el millor
possible entre tots”.
Per aquest mo�u, Muntan reivindica l’AUP com
una força polí�ca “estrictament municipal”, “on
hi caben idees diverses”,
“persones que no són independentistes” i “gent
que opina diferent de les
persones que formem ara
l’assemblea”. Tot plegat,
amb l’objec�u de “fer un
govern alternatiu liderat
per l’AUP a par�r del 2019”
per acabar amb els governs
socialistes. L’assemblea de
dissabte va ser el primer
punt de par�da, però encara queda molt temps per
“construir el Pla de mandat
2019-2019” i decidir “quines persones” representen
a la formació. De moment,
ja s’han format grups de
treball per començar a
traçar projectes i propostes de cara a les eleccions
municipals.

El PDeCAT farà un
acte d’agraïment
als apoderats
amb Jordi Turull
El Par�t Demòcrata Europeu
(PDeCAT) de Rubí ha organitzat un acte d’agraïment
als apoderats i interventors
de la candidatura Junts per
Catalunya del passat 21 de
desembre. L’acte �ndrà lloc
aquest dissabte a les 11.30
hores als jardins de l’Ateneu
i comptarà amb la presència
de Jordi Turull. El conseller de
la Presidència des�tuït i que
va estar més d’un mes a la
presó. / DdR

ERC organitzarà
tertúlies a l’Ateneu
tots els primers
dijous del mes
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) inicia el cicle
‘Dijous, tertúlia’, que pretén
reunir a l’Ateneu tots els primers dijous de mes diferents
persones per reflexionar
sobre temes que seran principalment de caràcter local.
Les trobades seran de 19 a
20.30 hores i estaran obertes
a tothom. La primera de les
tertúlies d’Esquerra serà l’1
de març. / DdR

PUBLICITAT
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SAMULASHKA, TU OASIS EN LA CIUDAD

E

TODO LO NECESARIO PARA EL CUIDADO DE TU JARDÍN

stamos a punto de entrar
en marzo y ya lo dice el
refrán: “Març, marçot,
mata la vella vora el foc,
i a la jove si pot”. Este mes es un
mes de transición entre los últimos fríos hibernales y la primera
aparición de los síntomas de la
primavera.
Les queremos seguir ayudando
en este sector de la diversidad
natural, con las tareas de los jardines, jardineras y macetas, para que
tengamos un placentero disfrute
del medio natural.
En primer lugar, tengamos en
cuenta que las noches son más
cortas y por ello los días más
largos, con más insolación y ello
nos ayuda a que las posibles heladas no sean más fuertes que en
el mes de enero. ¿Cómo ha ido la
plantación de los árboles frutales?,
ahora toca acordarse de su poda
y abonado de cara a su época de
floración. Tener en cuenta que
los árboles frutales (una inmensa
mayoría) suelen dar sus primeros
frutos a partir del segundo año de
estar plantados.
Un árbol delicado sería el
limonero, que, si lo ha comprado
sin la etiqueta del Ministerio de
Agricultura o de la Generalitat
de Catalunya, se expone en que
en poco tiempo se contagie de
la enfermedad denominada de la
tristeza y pueda perderlo.
En FEBRERO-MARZO, tendremos en cuenta las siguientes
tareas:
Empezaremos a poner a punto
el suelo, tanto la tierra como las
jardineras y tiestos (o macetas)
Procederemos a la primera fase
de plantación de árboles vivaces
tanto en tierra firme como en
jardineras y tiestos. Tengamos
en cuenta que las temperaturas
empiezan a subir, pero ello no
significa que aún podamos tener
una helada tardía.
Preparar la tierra o substrato
para la plantación de trepadoras,
como pueden ser hiedras, rosales,
etc...

1
Empezaremos a realizar los primeros preparativos para tener
un césped en condiciones y para
ello escarificaremos, cortaremos
y lo airearemos para empezar
seguidamente a final del mes
de marzo a realizar el recebado,
que lo prolongaremos en el mes
de abril.

2
También en FEBRERO-MARZO,
procederemos a limpiar las
plantas (quitar hojas muertas, raíces, podas, etc.) y le
aplicaremos en la base una
capa de ABONO ORGÁNICO
(deberemos vigilar que esté
bien compostado, ya que
si no sigue su protocolo
tendremos problemas de
enfermedades en el mismo) y lo mezclaremos con
el substrato existente sin
dañar a las raíces.

VIGILANCIA
No bajar la guardia frente a posibles heladas. Sería nefasto la
afectación por una helada tardía
y por ello intentar proteger las
plantas en lugares donde llegue
bien la luz solar, no el sol directo
y protegidas del sol y del frío.
En nuestro catálogo y a fin
de que puedan a empezar a UTILIZAR LOS PRODUCTOS, éstos
serán el ABONO ORGÁNICO, EL
SUPERMANTILLO ORGANICO Y EL
SUBSTRATO UNIVERSAL, Y EL RECEBO PARA CESPED para empezar
a recebar el césped y gramas.
Tengamos en cuenta los drenajes en las jardineras y macetas,
misión importantísima para que
las raíces no acaben pudriéndose
por el exceso de humedad y agua.
Para ello, pasen a visitarnos y
les aconsejaremos que productos
pueden poner en el fondo de la
jardinera o maceta.
SEGUIMOS CON NUESTRA OFERTA
QUE CONSISTE EN QUE DURANTE
ESTOS MESES POR COMPRAS
SUPERIORES A 100€, TRANSPORTE
GRATUITO Y DESCUENTO ESPECIAL
ADICIONAL A LOS PRODUCTOS
MENCIONADOS DEL 5%.

A su vez, les informamos que
en nuestro local poseemos los
productos fitosanitarios para el
cuidado de las enfermedades de
sus plantas, tales como FERTILIZANTES, INSECTICIDAS POLIVALENTES ECO y de TRIPLE ACCION,
clavos fertilizantes y ABONOS
LIQUIDOS ESPECIALES tales como
ORQUIDEAS, CORRECTORES de
HIERRO y MAGNESIO, ABONOS
GRANULADOS y otros para aplicaciones específicas.
A su vez, disponemos de NUESTRO GABINETE ASESOR que les
informará en lo que ustedes pregunten. Asimismo, disponemos
de GABINETE ECONOMICO y de
GESTION FINANCIERA para lo que
ustedes soliciten CON LA POSIBILIDAD DE PODER SOLICITAR LA
FINANCIACIÓN DE SUS COMPRAS
(facturación mínima).
También tenemos ARIDOS,
MARMOLES, CORTEZAS DE PINO,
TIERRAS Y SUBSTRATOS especiales, substratos ECOLOGICOS
y MATERIALES de DECORACION,
como jardineras, cestos jardinera, carritos decorativos,

NUESTRA META,
SU SATISFACCIÓN

etc.
Serán aconsejados en la
compra de SEMILLAS para VERDURAS, FLORES, etc. y semillas
para CESPED y GRAMINEAS.
Les informamos que disponen de más información en

nuestra página web:
www.sonne-logtra.com
Les esperamos en este, su
rincón verde.
Gracias por su atención y
estamos a su entera disposición.
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A

ra que està tan de moda citar la
Constitució espanyola, convé recordar que entre els seus articles
n’hi ha un que recull que “tots els
espanyols tenen dret a un habitatge digne i
adequat”. La realitat social actual, però, està
molt lluny d’aquesta utopia de la Carta Magna,
probablement perquè la política durant molt
de temps no ha prestat gens o cap atenció al
problema de l’habitatge.
Fins que va esclatar la bombolla immobiliària, ningú es va preocupar per posar orde a
l’especulació bancària i deu anys més tard les
polítiques continuen arribant tard i malament.
El mercat immobiliari fa anys que demana a
crits una regulació, però sempre acaba topant
amb els interessos dels més poderosos: la banca,
els grans inversos i fins i tot el mateix Tribunal
Constitucional, que ha derogat lleis del Parlament de Catalunya més garantistes amb el

Neteja, sí, però respectant el descans del
veïnat
Em sembla fantàstic, de veritat, que la ciutat
es netegi, que falta li fa. És absolutament
imprescindible. També entenem que els
diversos tipus de neteja poden causar algunes
molèsties, que es porten bé, ja que és una
acció per millorar l’estat de la ciutat on tots
convivim. Ara bé, ja no estic tant d’acord amb
alguns dels horaris de neteja escollits. Fa uns
quants dissabtes, a les set del matí i a la zona
de Can Rosés, ens va despertar un fort soroll.
Era un operari netejant amb una mena de
gran aspirador entre els cotxes, sembla que
un clavegueram. El fort soroll va alterar el
descans del barri, un dia en què no hi ha
col·legi, els nens dormien i eren pocs els que
ja s’havien posat en moviment. De fet, molts
dels veïns vam sortir a veure què passava.
Entenem que l’operari compleix ordres,
però qüestionem la idoneïtat del dia i l’hora
escollida, que suposem algun/a il·luminat/ada
li havia indicat.
Edu García

EDITORIAL

L’escalada del lloguer

dret a l’habitatge. A remolc dels problemes de
la ciutadania, governs estatals, autonòmics i
municipals, intenten pal·liar algunes situacions.
Encara que sigui tard.
Ara mateix, l’escalada de preus del lloguer és
un dels principals problemes del mercat. Gent
expulsada dels seus barris o ciutats perquè no
poden pagar el lloguer. Trobar un pis de lloguer
a un preu raonable s’ha convertit en una quimera,
a Rubí i arreu de l’àrea metropolitana. Aquest
fenomen no és nou d’aquest any, però tornem
a arribar a extrems preocupants. Qualsevol
solució en aquest àmbit des de l’administració

Cartes de la Ciutadania

Representació al Castell
El dissabte al matí, al Museu del Castell van
fer una representació titulada ‘El drac del riu’.
Va ser un espectacle infantil molt amenitzat i
que va fer riure a grans i petits durant gairebé
una hora i mitja.
L’actriu Eva González ens va fer endinsar
en una història plena de màgia, encanteris, reis i
reines, prínceps i princeses, bruixots i bruixotes...
i fins i tot un drac! És, però, una llàstima que
l’afluència de gent hagi estat escassa, amb una
vintena de nens, ja que segons el meu punt de
vista no ha estat gaire publicitada ni per part de
l’Ajuntament de la ciutat ni per part del Museu
del Castell.
Espectacles així, infantils i no tan infantils,
fan falta a Rubí i es podrien aprofitar molt
més els espais que tenim a la ciutat, que no són
pocs, per poder realitzar-los. Això sí, s’haurien
d’anunciar perquè és una llàstima que després la
gent no assisteixi perquè no s’ha assabentat. Els
que sí que ho vam fer, vam gaudir molt.
Iban Coca

El Tuit de la setmana
Roque Fuentes
@roquefuentesgar
Orgullo de nuestros pensionistas reivindicando hoy #22F unas #PensionesDignas
basta ya de tanto empobrecimiento a las
personas que siguen �rando de este país!
Gracias a esa gente que ha levantado el
Estado! Y sigue haciéndolo! #rubicity

pública arribarà tard, perquè el problema s’ha
estès com una taca d’oli. Del govern estatal,
centrat en altres prioritats, no podem esperar
gran cosa en matèria d’habitatge i a Catalunya
encara no hi ha ni govern format, per tant no
sembla que hi hagi massa esperança per, ni que
sigui, frenar una mica el problema, ja no diguem
per revertir-lo.
A Rubí, a més de patir com la resta de ciutats
del seu entorn l’encariment del lloguer de forma
desmesurada, també hi ha una altra qüestió
sobrevinguda i aquesta no és nova: el parc d’habitatge de lloguer és molt escàs. I no és per falta

22 de febrer

Una moment de l’espectacle al Castell. / I. Coca

de pisos, el 2016 es calculava que a la ciutat hi
havia 3.000 immobles buits. També aquell any,
l’alcaldessa va afirmar als mitjans de comunicació
que a través de sancions tenien previst aconseguir
la cessió de 1.000 pisos per al lloguer social. De
les sancions als bancs, que es van anunciar ja
durant el mandat de Carme García, si n’hi ha
hagut, mai se n’ha tingut notícia.
De moment, aquesta setmana s’ha fet públic
que l’equip de govern està negociant amb Caixabank la cessió de 10 pisos, que l’Ajuntament
té previst comprar-ne 5 més i que a través d’un
programa d’incentius als propietaris, tenen
previst gestionar 10 pisos més: en total 25. Tot
plegat, si aquestes previsions es compleixen,
suposaria que Rubí tindria 235 pisos per oferir
al lloguer social o a l’emergència habitacional. El
que tenim clar és que calen veritables polítiques
públiques per garantir el dret a l’habitatge des
de totes les administracions.

OPINIÓ
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Algunes preguntes i respostes sobre
el mercat de pisos de lloguer a Rubí

RAMON CAPOLAT
Regidor d’ICV

En aquests darrers dies, diversos portals
immobiliaris han fet evident que Rubí és
el municipi català on més ha apujat el preu
del lloguer. Les raons d’aquest fet poden ser
múltiples, de ben segur una de les principals
raons és la manca d’oferta de pisos de lloguer al mercat immobiliari. Un mercat que
a Rubí es concentra en poques mans i que
es veu afectat per la demanda que suposa
estar en una ciutat ben interconnectada
amb els centres de treball, molt especialment amb Barcelona. La proximitat amb
Sant Cugat, que té preus de lloguer quasi
prohibitius (996 euros de mitjana l’any
2016) pot tenir un efecte sobre la demanda
a Rubí, ateses també les bones connexions
amb la ciutat veïna.
Rubí, malgrat disposar de més de 3.000
pisos buits, l’oferta que el mercat immobiliari posa en lloguer no arriba al centenar
de pisos. La manca de polítiques públiques
actives per fer aflorar aquest estoc de pisos
al mercat immobiliari i l’absència d’un parc
públic municipal de lloguer assequible són,
a parer nostre, unes de les principals raons
d’aquest fet, a més de les descrites en el
paràgraf anterior.
En aquest context caldria preguntar-se
quina incidència han tingut les actuacions
de l’Ajuntament en aquests darrers anys.
Lamentablement les actuacions del govern

municipal en matèria d’habitatge en aquests
darrers 15 anys han estat inexistents. Rubí
disposa del mateix parc públic de lloguer
que el que tenia l’any 2003. No s’ha incrementat en cap habitatge i estem per sota de
l’1%, mentre la mitjana a Europa està entre
el 15 i 20%. A Rubí, la política d’habitatge
ha estat exclusivament pal·liativa i de gestió
dels actius que ja tenien i que es van crear
en mandats anteriors. S’actua des dels
serveis socials intentant pal·liar els efectes
dels més de 50 llançaments mensuals per
impagaments de lloguer que es produeixen
a Rubí. L’aportació pressupostària per actuar proactivament en l’ampliació del parc
públic d’habitatges ha estat de 0 euros en
els pressupostos dels darrers anys que ara
s’intenta revertir amb una dotació d’1,5
milions d’euros pel 2018, que és ridícula
si pensem en la magnitud del problema
o la comparem amb el que es destina a
millorar la via pública. A tot això, cal afegir
les decisions erràtiques, com la d’anunciar
la liquidació de Proursa i revertir aquesta
decisió amb els mateixos arguments pels
quals es volia liquidar.
Conclusió, la política d’habitatge no ha
estat mai una prioritat de tots els governs
socialistes de la ciutat. Conseqüència, la
magnitud del problema que avui patim es
veu agreujada per l’absència de polítiques
públiques municipals d’habitatge en els
darrers 15 anys.
I llavors, què podem fer per revertir

aquesta tendència inflacionista dels preus
de lloguer? Cal que aquest país disposi
d’una legislació que reguli els preus de
lloguer i que impedeixi l’especulació amb
els anys de durada dels contractes, que fixi
un índex de preus per zones i tipologies
d’habitatges que siguin vinculants, que doni
instrumental normatiu i pressupostari a les
administracions locals, que s’incrementi el
parc públic d’habitatges de lloguer, etc.
Però també cal que les administracions, i les locals especialment, actuïn com
operadors de mercat ampliant l’oferta i
sent competidors dels privats en la fixació
de preus. Posem un exemple. La ciutat
de Rubí disposa de més de 3.000 pisos
buits i el mercat immobiliari sols ofereix
un centenar de pisos a preus que estan
en una mitja d’entre 500 i 600 euros. Si
l’Ajuntament, aplicant polítiques actives
de suport als propietaris de pisos buits,
fes aflorar al mercat un 10% d’aquests
pisos buits (300 pisos) i actues com a ‘API
públic’ amb preus de lloguer per sota de
mercat, actuaríem directament en el preu
i de ben segur el mercat hauria de ressituar
els preus actuals. Però per això cal voluntat
política, decisió en prioritzar les polítiques
d’habitatge, destinar recursos, negociar amb
altres administracions i amb el sector...
coses que malauradament no s’han fet en
15 anys, i ara ens trobem que sols amb
polítiques pal·liatives no en tenim prou
donada la magnitud del problema.
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La pacificació dels carrers
de centre: un impuls decisiu
pel comerç local
RAFAEL GÜETO
Regidor de l’Àrea
de Desenvolupament
Econòmic Local
Fins fa poc més de 40 anys, els
cotxes circulaven sense obstacles per l’avinguda de Portal
de l’Àngel a Barcelona. Per a la
ciutadania es reservava només
una vorera estreta a banda
i banda. El 1973, l’alcalde
Enric Masó va decidir crear
una illa per a vianants a Ciutat
Vella que passava per convertir
Portal de l’Àngel en un carrer
sense cotxes. No va agradar a
tothom. Els comerciants creien
que els clients deixarien d’anarhi si no hi podien accedir en
el seu vehicle privat. Avui,
l’avinguda de Portal de l’Àngel
és un dels carrers comercials
més prestigiosos del món.
A Pontevedra, on més del
70% dels desplaçaments es
fan a peu o en bicicleta, els comerciants van témer el mateix
que els botiguers de Barcelona: associaven vianantització
amb pèrdua de clientela. Avui,
l’alcalde d’aquesta ciutat gallega, Miguel Fernández, explica
que els comerciants demanen
que s’ampliï la zona de res-

tricció dels vehicles perquè
han comprovat que els carrers
lliures de cotxes atrauen més
gent.
El centre històric de Terrassa, com moltes ciutats del
Vallès, s’articulava en carrers
estrets, de voreres igualment
petites i llambordes empedrades. Avui, els carrers de plataforma única i la restricció de
vehicles concentren diàriament
50.000 persones i el consistori
de la ciutat veïna es planteja la
creació de dues illes més.
A Rubí, un estudi d’hàbits
de compra del 2013 ja relaciona l’augment de vendes dels
comerços del centre amb la
millora de l’amabilitat dels carrers. Un 13% dels enquestats
deien que després de les obres
de remodelació del 2011 compraven més al centre. Rubí té
el privilegi de comptar des del
principi amb la complicitat de
la gran majoria de comerciants
per a transformar el centre en
un eix comercial i de passeig de
primer nivell. En pocs mesos,
veurem una transformació de
l’illa de vianants que impulsarà
l’activitat econòmica i comercial de la ciutat de manera
decisiva.
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uia Immobiliària de

Rubí

Coberturas básicas
del seguro de hogar
Pis de 74m2 reformat, dues habitacions dobles, menjador
de 18m2, cuina independent amb sortida a safareig i bany
complet. Tot l’immoble a exterior. Zona Plana del Castell.
Preu: 79.000€ Ref.: DV2264

Pis de 88m2, tres habitacions, menjador amb sortida a
balcó, cuina independent amb sortida a safareig i bany
complet. Finca del 1998, només 5 veïns! Zona La Serreta.
Preu: 182.000€ Ref.: DV2268

Casa adossada de 150m2, 4 hab., menjador, cuina indep.
sortida a gran pati de 26m2, bany complet i lavabo. Golfes
de 40m2, amb safareig i sortida a terrassa de 18m2. Pk.
part. Zona Can Fatjó. Preu: 280.000€ Ref.: DV2275

Xalet de 230m2 enclavats en una parcel·la de 578m2, tres
hab., gran menjador, cuina indep. amb sortida a terrassa
de 10m2 i dos banys complets. Garatge per a dos cotxes.
Zona Sant Muç. Preu: 268.000€ Ref.: DV2274

Petit bar ubicat a l’entrada de les Galerias de Rubí. Les
despeses comunitàries inclouen l’ús dels lavabos i de la
climatització. Llum donada d’alta. Zona Centre. Preu
lloguer: 325€/mes Preu venda: 25.000€ Ref.: DL2261

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

Muchas compañías aseguradoras ofrecen pólizas
denominadas multirriesgo
del hogar, cuyo objetivo es
cubrir los imprevistos que
pueden afectar a nuestra
vivienda y que pueden
ocasionarnos graves perjuicios.
Como coberturas básicas, cualquier seguro del
hogar te ofrecerá:
· Daños del continente
(techos, suelos, instalaciones, ventanas, etc.): si
tienes un seguro de hogar,
la aseguradora pagará
las reparaciones de los
desperfectos ocasionados
por incendio, robo, agua,
etc. Cada compañía fija en
las condiciones de la póliza
el tipo de siniestros que
incluye y las exclusiones.
· Daños del contenido:
esta cobertura del seguro
cubre la reparación o reposición de los muebles y
los enseres domésticos. Lo
aconsejable es le indemnicen por el valor de nuevo
o “de reposición”, es decir,
por lo que le costarían esos
objetos si tiene que volver a
comprarlos. Sin embargo,
es habitual que las compañías de seguros aseguren
por el valor real, descontando la depreciación que
sufren por el uso.
· Responsabilidad civil
(RC). Esta garantía del
seguro de hogar cubre las
reparaciones y las indemnizaciones que el asegurado tenga que pagar a otras
personas por los daños que
les ocasione (por ejemplo,
si deja un cigarro mal
apagado y provoca un
incendio). En el caso de
que se produzcan lesiones, esas indemnizaciones
pueden ser cuantiosas. Por
tanto, nuestro consejo es
que contrates un seguro de
hogar con una cobertura
de Responsabilidad Civil
de 300.000 euros como
mínimo. Puedes plantearte
incluso ampliarla hasta

600.000 euros si el aumento de la prima es razonable.
· Defensa jurídica. Gracias a esto, el seguro te cubre si tienes que reclamar
los daños que otros hayan
causado sobre tus bienes.
Además, incluye defensa
penal, derechos como propietario o inquilino, etc.
Asegura tu hogar por el
valor correcto
Muchas compañías de
seguros aplican, especialmente en los seguros de
hogar, la llamada “regla
proporcional” según la
cual las indemnizaciones son proporcionales
a las primas pagadas.
Esto quiere decir que, si
al contratar el seguro de
hogar aseguras la casa
en un valor inferior al que
realmente tiene, en caso
de siniestro recibirás también una indemnización
proporcionalmente menor
a la que necesitarías para
reconstruir o arreglar la
vivienda.
Por tanto, al contratar una póliza de seguro
multirriesgo del hogar, es
fundamental asignar el
valor correcto a continente
y contenido.
El valor que se debe
asegurar es el de reconstrucción, excluido el valor
del suelo, que no se asegura. Actualmente, este valor
puede oscilar entre 500 y
1.300 euros, dependiendo de si es una vivienda
unifamiliar o un piso, de
las calidades empleadas
y de la zona en la que se
ubique.
De todas formas, al
elegir con qué compañía
va a contratar el seguro
de hogar, te aconsejamos
que te decantes por una
aseguradora que permita
un margen de diferencia en
la valoración de, al menos,
un 15% antes de aplicar la
regla proporcional.

OPORTUNIDAD ZONA MARISTAS
75m2, 3 habitaciones, cocina y baño reformado, suelos
de terrazo, todo exterior y muy soleado.
PRECIO: 126.000€ ref.: D-03092

AMPLIO PISO ZONA MERCADO
Piso 90m2 a reformar, muchas posibilidades, 4 Hab.,
dos balcones, ventanas de aluminio, bien ubicada,
pocos vecinos.
PRECIO: 99.000€ Ref.: D-03012

GRAN OPORTUNIDAD ZONA BIBLIOTECA
Piso de 65m2 de 3 hab, baño conservado, ventanas de
aluminio, suelos de parquet y puertas de haya, consta
de una galería cerrada con aluminio en la cocina tipo
lavadero, totalmente exterior muy luminoso
PRECIO: 76.000€ REF.: D-03114

DUPLEX CAN ORIOL
Piso de 84m2 3 Hab., 2 Baños, puertas de Roble, 2 Terrazas
de 5 y 25m2. Y plaza de Parking grande, finca de pocos
Vecinos. PRECIO: 176.000€ REF.: D-03115

PRECIOSO ESTUDIO
Piso 1 Hab, 1 Baño, Puertas Lacadas Blancas, Balcón,
Suelos de Parquet y Gres.Finca pocos Vecinos. SEMINUEVO. PRECIO: 96.000€ REF.: D-03116

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

COMPLEMENTS

DECORACIÓ LLAR

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

Didal
T. 93 697 44 87
Pg. Francesc Macià, 53

AUTOESCOLA

L’Estor
T. 93 588 71 01
Pg. Francesc Macià, 82

La Rubinense
T. 936 99 33 45
Pg. Pau Claris, 14
Autoescola Stel
T. 936 97 25 51
Av. Barcelona, 62

FERRETERIA
Okalma
T. 93 164 86 03
Av. Castellbisbal, 60

CRISTALLERIA
Cristalería Medina
T. 931 126 927
c. Bartrina, 9

ASSEGURANCES

HERBORISTERIA

DISTRIBUIDORA
DE SAL

Majó Herboristeria
T. 93 697 46 09
Merc. Municipal Rubí, 41-42
Sentits de vida
T. 93 587 31 88
c. Maximí Fornés, 44

BISUTERIA

CALÇAT

COSMÈTICA

Reparació del calçat
T. 629 91 93 44
c. Llobateras, 88

Establiments Vilalta
T. 93 588 42 73
c. Rafael Casanova, 12-14

Multiserveis Barrios
T. 93 024 83 42
c. Garcia Lorca, 35

Núria Vilalta
T. 93 697 27 06
Pg. Francesc Macià, 15

ESTÈTICA
La vida es Bella
T. 649736140
Av. Francesc Macía,46
Centro Aurora
T. 31 81 33 52
C.Maximí Fornès, 64
Pilar Hernández Estilistes
T. 935 87 36 45
c. Alacant, 5

FRUITERIA
Nogales Peñalvez
T. 93 697 11 05
c. Sabadell, 8
Fruitadona
T. 93 588 99 59
Av.Barcelona, 3
Montverd
c. Juan Ramón Jiménez, 1-9
T. 650 96 96 62
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TOT EL QUE NECESSITES
A UN COP D’ULL
HIPOTEQUES

PERRUQUERIA
CANINA

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

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

INSTAL·LACIÓ
Antelèctric
T. 93 566 16 40
c/General Castaños, 16

IMMOBILIÀRIA

Specific Instans
T. 93 699 21 47
Ctra. Sant Cugat, 27-29

MERCERIA

PERRUQUERIA

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

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

Mercería Cal Torras
T. 93 699 66 54
c. de la Creu, 16

INFORMÀTICA

ÒPTICA

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

Òptica Rusiñol
T. 93 697 09 51
Pg. Francesc Macià, 8

New Home PC
T, 93 667 74 87
c. Pintor Coello, 15

Òptica Fàbrica
T. 93 016 88 99
Cal Gerrer, 12

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

PINTURES
Iris Multicolor
c. Abat Escarré, 51
T. 936 97 91 97
BricoRubi
T. 93 588 23 20
Av. Josep Ferrer i Domingo, 43-45

GUIA DE SERVEIS
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COM ET PODEM AJUDAR?
REFORMES
Reforbanys
c. Lumière, 18 Local
T. 660 642 232
Projectes Immobiliaris
T. 654 850 675
c. Paris, 1-5 Planta 2

REPARACIÓ
VIDEO-TV
Escayol
T. 93 697 07 15
c. Llobateras, 89

ROBA

B. Anguas
T. 626 22 36 76
c. Virgen de Fátima, 14
DYMIT Reformas
T. 647 81 65 40
Pg. de les Torres, 20

TINTORERIA
Tintorería Morente
T. 647 445 956
Ctra. Sant Cugat, 27-29
OpenSec
T. 691 757 399
c. Pere Esmendia, 25

SERVEIS
ASSISTENCIALS
Llar i serveis
T. 93 697 45 51
c. Sant Cugat, 36
Residencia Amanecer
T. 93 697 09 75
Sant Jaume, No. 28
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Cuándo cambiar la correa de distribución
Una avería en la correa de
distribución es una muy mala
noticia. Es una de las reparaciones más caras del motor.
Su rotura puede provocar
otros muchos daños.
Por este motivo, siempre
es mejor prevenir que curar
y cambiarla antes de que
eso ocurra. Pero… ¿Cuándo
hay que cambiar la correa
de distribución? En este artículo responderemos a esta
pregunta y te haremos saber
todo lo que necesitas conocer sobre la famosa correa de
distribución.
¿Qué es la correa de distribución y cuál es su función?
La correa de distribución
tiene como misión sincronizar el funcionamiento del
motor en general, siendo ese

el motivo por el que cualquier fallo en ella hará que
el motor deje de funcionar
automáticamente.
Es una de las piezas más
importantes del coche y
cambiarla preventivamente
es una opción que debes
tener muy en cuenta. ¿Por
qué? Porque si se rompe
puede dañar el motor por
completo y dejarlo inservible.
Se dañarían las válvulas, los
pistones y gran parte de los
componentes del motor.
Ese es el motivo por el
que hay que saber cuándo
cambiarla y hacerlo antes
de tiempo. A pesar de que
no sea un cambio barato, el
precio por el que nos puede
salir que se rompa y acabe
destruyendo todo el motor
es muy superior.

Cómo saber cuándo cambiar
la correa de distribución
Para saber el momento en el
que debes cambiar la correa,
deberás fijarte en el libro de
mantenimiento de tu vehículo. Normalmente oscila
entre los 60.000 y 160.000
km, aunque dependiendo del
tipo de uso y ambiente en el
que te muevas ese intervalo
podría cambiar.
Conducción urbana
En entornos urbanos es recomendable bajar esa estimación un 20-25%. Por
ejemplo, si tu fabricante
recomienda realizar el cambio a los 100.000 kilómetros,
pero tú habitualmente conduces por ciudad, deberías
hacer el cambio a los 80.000
kilómetros.

Conducción por autopistas
Por otro lado, si conduces por
autopistas y trayectos en los
que vas siempre en 5º o 6º
velocidad, la estimación sí es
más exacta. Es decir, si utilizas
el coche en las últimas marchas podrás posponer el cambio de correa de distribución
hasta más o menos cuando
diga el fabricante.
Temperatura y ambiente
Dependiendo de si el lugar
es frío o caliente, el nivel de
polvo o la humedad del lugar
en el que vivas también habrá
que cambiar antes o después
la correa. Podrás seguir las
estimaciones del fabricante si
vives en un entorno de temperatura media y donde el calor
y el frío no sean protagonistas
durante todo el año.
Si por el contrario vives
en lugares muy fríos (a menos
de 0 grados) o calurosos (con

Anuncia’t
en aquesta
secció
Truca’ns al
93 588 46 14

temperaturas superiores a 30
grados), tendrás que cambiar
la correa mucho antes. Una
rebaja de un 20% de la estimación del fabricante sería
suficiente.
¿Cada cuántos años se debe
cambiar la correa?
El fabricante del coche también te debería indicar el
intervalo de tiempo en el que
deberías cambiar la correa. Si
este no viene especificado,
toma como norma general
que debes cambiar la correa
cada 5 años. En caso de que
no quieras cambiarla debido
a que el coche ha tenido
poco uso o por cualquier otro
motivo, al menos revísala
adecuadamente.
Una correa de distribución
puede llegar a durar hasta
10 años, pero esos son casos
más aislados. Siempre se
recomienda que se realicen

revisiones cada 4-5 años y,
dependiendo del estado de la
correa, te decidas si cambiarla
o no.
Es mejor prevenir que curar
El cambio de una correa de
distribución cuesta entre
300€ y 1.000 €, que es un
precio alto pero muy pequeño
comparado con lo que te puede costar su rotura. Para que
te hagas una idea, la rotura
puede costarte como mínimo
1.500 € y, dependiendo del
alcance de los daños, hasta
6.000 €.
Como ocurre con la mayoría de cambios y reparaciones,
el no hacerlas al final acaba
saliendo muy caro. Realiza
revisiones periódicas a tu correa de distribución y recuerda
que dependiendo del lugar
en el que vivas y el uso que
le des deberás hacerlas antes
o después.
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Cómo saber cuando
cambiar los neumaticos
Cómo saber cuándo cambiar
los neumáticos del coche es
una de las cosas que más
dejamos de lado. ¡Nos da
pereza! Pero lo cierto es, que
esto debería ser obligatorio
revisarlo cada mes y medio.
Al igual que con muchas
otras preguntas, no existe
una respuesta exacta para
responder a ¿cuándo debo
de cambiar los neumáticos
del coche?
Si bien en algunas ocasiones habrás escuchado que
es recomendable cambiar los
neumáticos cada 5 años, lo
cierto es que lo más común
es cambiar las ruedas del coche alrededor de los 30.000
Kilómetros. Sin embargo, un
neumático que haya recorrido 30.000 kilómetros por
ciudad no estará igual de
desgastado que uno que haya
hecho todo carretera. Cada
tipo de neumático también
tiene unos kilómetros determinados de uso. Por lo tanto,
lo más recomendable es que
una vez que no instalen los
nuevos neumáticos, nos informen de cuando cambiar
los neumáticos.
Por otra parte, un neumático puede padecer cristalización. ¿Qué es esto? En un
coche de tracción delantera,
las ruedas traseras no se van
a desgastar al mismo tiempo
que las delanteras. La fuerza

motriz se ejerce sobre las
delanteras y estas son las
que giran. Esto hace que, por
ejemplo, hayamos realizado
30.000 kilómetros con el
par de ruedas delanteras y
las traseras sigan “intactas”.
Por lo tanto, cambiaremos
las ruedas delanteras (por
primera vez) por neumáticos nuevos. Nuevamente,
volvemos a recorrer 30.000
kilómetros y otra vez, tenemos que cambiar las ruedas
delanteras mientas que las
traseras, que ya han realizado 60.000 Kilómetros, siguen
sin desgaste aparente.
Es en esta situación
cuándo puede aparecer la
famosa “cristalización” de
los neumáticos. El neumático
tiene unas propiedades, es de
caucho y tiene elasticidad.
Del uso, de las condiciones
meteorológicas como el sol,
la lluvia, la humedad, estas
propiedades se van perdiendo. La cristalización es cuando la goma del neumático
se ha quedado dura y es por
ello que no se desgasta. Si se
ha cristalizado, la rueda ha
perdido el agarre, no evacúa
bien el agua de la lluvia ni
tampoco la nieve…en definitiva, disminuimos nuestra
seguridad.
Para saber cuándo debemos cambiar los neumáticos
del coche debido a la crista-

lización, nosotros podemos
hacer una comprobación.
Tenemos que intentar hundir
la uña del dedo en el neumático, si la uña se hunde,
es que el neumático no ha
perdido sus propiedades, sin
embargo, si no se hunde es
que ha perdido la elasticidad y ese neumático se ha
cristalizado.
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GUÀRDIES NOCTURNES

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

Baló gàstric Elipse®

FEBRER I MARÇ 2018

23.
24.
25.
26.
27.
28.
1.
2.
3.
4.
5.

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

- 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43
6. CUYÀS
- 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
7. BATALLÉ
- 93 699 13 43
8. ESPERT
Pg. Francesc Macià, 86
- 93 699 02 91
9. FARELL
C/ Sant Jordi, 25
- 93 699 10 72
10. LOZANO
Passeig Les Torres
- 93 699 50 12
11. RUIZ
Ctra. Sabadell, 95
93 586 06 26
12. KRONOSPg. Kronos, local 9-11
- 93 699 09 53
13. BARADAD
Av. Barcelona, 5
- 93 699 43 98
14. ORIOL
C/ Safir, 28
- 93 699 68 99
15. MAS
C/ Torres Oriol, 4
- 93 699 03 88
16. BATLLORI
C/ Milà i Fontanals, 3

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

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

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

BARADAD

Av. Barcelona, 55

A prop de l’Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant la Floristeria Martínez 93 699 03 88

BLANCA

Ntra. Sra. de Lourdes, 73

Zona Ca n’Oriol

93 699 55 08

CALSINA

Ntra. Sra. de Lourdes, 35

Zona Ca n’Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderón de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda L’Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino

93 699 13 43

FARELL

Sant Jordi, 25

Zona La Serreta

93 699 02 91

GARCÍA

Segòvia, 1

Zona alta Ca n’Oriol

93 697 49 42

GIBERT

Torres Oriol, 4

Zona Col·legi Maristas

93 699 68 99

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona La Serreta

93 697 36 40

KRONOS

Passatge Cronos, 9-11

Zona Rubí 2000

93 586 06 26

ORIOL

Safir, 28

Zona Can Fatjó

93 699 43 98

PARRILLA

Xercavins, 2

Zona església de Sant Pere

93 699 13 05

LOZANO

Passeig Les Torres

Zona Les Torres

93 699 10 72

PIERA

Plaça Josep Sapés, 4

Zona Sant Jordi Parc

93 697 71 63

PONT

Magí Ramentol, 7

Zona Mercat Municipal

93 697 34 56

PROGRÉS

Verge de Fàtima, 13

Davant congelats La Sirena

93 697 79 93

RUIZ

Ctra. Sabadell, 95

Zona Nord

93 699 50 12

SANSI

Ctra. de Terrassa, 16-18

Zona Centre

93 697 62 73

XAPELLI

Víctor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

La Unitat Anti-obesitat de
Grup Policlínic incorpora
un novador, nou i revolucionari programa de pèrdua
de pes, es tracta d’un BALÓ
GÀSTRIC que s’ingereix en
forma de càpsula (com si fos
una pastilla) i una vegada en
l’estómac s’emplena amb
una solució salina. El baló
té una consistència tova i
estarà en el nostre estómac
16 setmanes ajudant-nos a
reduir el sobrepès.
Tant la col·locació com
l’eliminació no requereixen
d’endoscòpia, anestèsia, ni
cirurgia. És un programa de
6 mesos i es pot arribar a

perdre ﬁns a 24 kg. d’excés
de pes.
El BALÓ ELIPSE® es colloca en la consulta del doctor en 1 hora, i ens crea una
sensació de sacietat que
ens ajuda a menjar menys
i ens permet seguir hàbits
alimentaris saludables.
El programa de pèrdua
de pes BALÓ ELIPSE®, no es
limita a implantar un baló
en l’estómac sinó que el pacient rep assistència del seu
doctor durant el programa,
a més d’una bàscula “intelligent” i una APP que podrà
descarregar-se en el seu
mòbil i li permetrà enviar

informació al metge i tenir
un seguiment constant.
Després de 16 setmanes
el baló es buida a través
d’una vàlvula que porta
incorporada i és eliminat de
forma natural.
Aquest programa de
pèrdua de pes ens ajuda a
acostumar-nos a uns hàbits
saludables reduint les porcions de menjar per evitar
tornar a agafar pes.
Unitat Antiobesitat
Policlínic Torreblanca
Sant Cugat del Vallès
T. 93 589 18 88
www.grup-policlinic.com
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Huevos y leche, principales alérgenos
para los niños catalanes

En España se estima que hay 12 millones de persones con
problemas de alergias e intolerancias
Según un estudio elaborado por la
Societat Catalana d’Al.lèrgia i Inmunologia Clínica (SCAIC), la leche y los
huevos son los alimentos que más
reacciones alérgicas producen entre
los menores de 14 años en Catalunya.
El informe ha sido elaborado tomando
una muestra de 618 pacientes con
alergias de entre los cuales 155 eran
menores de 14 años.
Mientras que estos dos alimentos
son los principales desencadenantes
de alergias alimentarias en menores
de 14 años representando el 32,2%
(huevos) y 31% (leche), las frutas y los
frutos secos son los que producen más
problemas en los mayores de esa edad,
representando el 45% y el 37% respectivamente. Otra de las diferencias
que se desprende de este informe en
relación con la edad es que la alergia al
pescado es más frecuente en los niños,
mientras que el marisco y el anisakis
afecta más a las personas mayores de
14 años. En general, el melocotón es el
alimento que más reacciones alérgicas
provoca (10%).
“En España -explica Quim Sánchez,
creador de Allergeneat- hay 12 millones de personas con problemas de
alergias e intolerancias y el crecimiento es exponencial”. Allergeneat es
una aplicación móvil que nace con el
objetivo de hacer la vida más fácil a
aquellas personas que son alérgicas
o intolerantes a alguno de los 14 alér-

genos de declaración obligatoria (productos que la ley exige a los fabricantes
resaltar en las etiquetas).
Esta ‘app’ se descarga de forma
gratuita y su utilización es muy sencilla. El usuario crea un perﬁl en el
que especifica a qué productos es
alérgico o intolerante. Después, basta
con escanear el código de barras del
producto y en menos de un segundo
aparece en la pantalla del teléfono
‘apto’ en verde o ‘no apto’ en rojo.
Pero su éxito no se debe solo a la sencillez. Según el estudio de SCAIC, más
del 6% de la población europea sufre
alergias alimentarias y, según
recientes investigaciones, su
prevalencia ha aumentado en
las últimas décadas y seguirá
haciéndolo.
Por eso, y porque a su
pareja le detectaron varias
intolerancias, este ingeniero en
telecomunicaciones se puso a
trabajar en una ‘app’ que pudiese ayudar a estas personas.
“De pronto nos encontramos

que perdíamos muchísimo tiempo
haciendo la compra porque teníamos
que leer las etiquetas de los productos
y pensé que un lector de códigos de
barras podría ser la solución”.
Allergeneat detecta los alérgenos
de la mayoría de productos de marca
propia del mercado, alrededor de un
90%, y cuenta con una base de datos
con más de 100.000 referencias del
mercado nacional, que se actualiza
mensualmente con 9.000 referencias
nuevas. Esto la convierte en la ‘app’
referente del mercado, ya que las
demás aplicaciones tienen apenas un
tercio de las referencias y muchas de
ellas son introducidas por los usuarios,
reduciendo la ﬁabilidad de los datos.
El algoritmo que sustenta Allergeneat
supera tres ﬁltros en 0,1 segundos, lo
que aporta a la ‘app’ cerca del 100%
de ﬁabilidad. Otra característica que
asegura la veracidad de Allergeneat
es que los usuarios no tienen acceso a
modiﬁcar datos. Además, no es necesario 3G, 4G ni Wiﬁ mientras se usa.
Sobre Allergeneat
Aplicación móvil creada por Quim
Sánchez y José María Falcón en 2017
que detecta la presencia de alguno
de los 14 alérgenos de declaración
obligatoria en productos alimenticios. Funciona escaneando los códigos
de barras de los artículos y ofrece un
resultado visual e intuitivo en menos
de un segundo. Cuenta con una base
de datos con más de 100.000 referencias de marca propia disponibles
en el mercado nacional. El algoritmo
de Allergeneat supera tres ﬁltros en
0,1 segundos, lo que aporta a la ‘app’
cerca del 100% de fiabilidad. Los
usuarios no tienen acceso a modiﬁcar
datos y no es necesario 3G, 4G ni Wiﬁ
mientras se utiliza. La aplicación está
disponible gratuitamente en Google
Play y App Store.
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OFERTES I
DEMANDES
SE OFRECE SRA. cuidado
personas mayores y limpieza.
Responsable. 634.211.832

LLOGUER
I VENDA
ALQUILO hab. 610.46.73.63

MASCOTES

Nunca es tarde

Para Rodamons de Rubí nunca es tarde cuando se
trata de ayudar un animal en situación de riesgo y
desamparo, y es lo que nos encontramos con el caso
de Poppins, una gata anciana, que probablemente
llevara casi toda una vida en la calle tras conocer
un hogar, haber convivido con una familia y ser
abandonada.
Poppins, que así la hemos llamado, es la protagonista de una de esas historias de superviviencia
y superación, ya que no sabemos como ha podido
llegar a sobrevivir en el estado en el que se encuentra. Nuestra yaya Poppins, es una gata sociable y
cariñosa, pero necesita una familia que pueda cuidarla, ya que no tiene ninguna pieza dental, tiene
problemas renales, y además, tiene mucosidad, en
lo que ya estamos trabajando para ayudar a paliar
y minimizar esta afección.
Buscamos una casa de acogida donde poderle
ofrecer a Poppins la tranquilidad y el calor en esta
etapa senior, una familia que se ofrezca a prestarle
las atenciones que requiere, que básicamente se
reducen en una buena alimentación especíﬁca y
grandes dosis de cariño y calor, porque del resto ya
nos encargamos nosotros, puesto que la asociación
se hace cargo de los cuidados que precise.
Si quieres conocerla o estás dispuesto a ofrecerle una oportunidad a Poppins, experiencia de
la que estamos seguro no te arrepentirás, contacta
con Rodamons de Rubí de lunes a viernes de 18 a
20 horas al teléfono 639 679 777 o bien a través de
email, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi
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ADRECES CULTURALS

An�ga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
Ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
Auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de Andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de Rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.

-‘Bakambú’
Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n.
Centre d’Alterna�ves Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3.
Espai Exposi�u Aula Cultural. av. Barcelona, 84.
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.

HORÒSCOP
Àries (21/3 al 20/4)
Pots viure alguna situació en la qual et
sentis impotent per no sortir-te amb la teva.
Reﬂexiona en què erres. Atura el teu ritme
frenètic i escolta el que realment passa.
Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si has iniciat una relació, pots trobar- te
fent molts plantejaments de com vols que
sigui i això impediria que la visquis amb naturalitat. Deixa que les coses succeeixin.
Balança (Del 24/9 al 23/10)
Tendeixes a no mostrar certes emocions,
intentant donar imatge de control i amabilitat però a vegades cal desfogar-se i
expressar el què ens dol. Si ho fas, et
sentiràs alliberat.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Mitjançant la creativitat podràs explorar
emocions i donar sortida a la teva profunda necessitat d’expressió. Pot sorgir
un amor inesperat i incondicional que no
esperaves.
Aquari (Del 21/1 al 19/2)
No es pot agradar a tothom. Si tens clar el
teu camí, segueix defensant els teus ideals.
Endreçant les teves coses i en mig del desordre, trobaràs oportunitats inspiradores.
Bessons (21/5 al 21/6)
Pots trobar-te enyorant situacions que t’han
marcat profundament. Mira d’extraure’n el
que puguis però has de mirar endavant.
Escriure les teves tribulacions t’alliberarà.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Normalment t’agrada la discreció però
ara vols fer sentir la teva veu. Ja no vols
quedar en segon terme. Tot i que saps
que suscitaràs alguna enveja, no penses
fer-te enrere.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Una experiència darrere l’altre en els darrers temps, t’està mostrant el camí de la
tolerància. Aproﬁta-ho. Mostres interès per
assumptes místics, religiosos
o misteriosos.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Obert a experiències grupals, a compartir
vivències i a cercar més enllà. Amb ganes
de ser solidari i d’invertir temps en els que
més ho necessiten. Intuïció a ﬂor de pell.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Sembla que la família et dóna feina doncs hi
ha moviment en el sector. Si et ve de gust o
no, ja és un altre tema, però pots recuperar
el tracte perdut amb algun parent.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Si habitualment ets una persona despreocupada, ara et pots sorprendre intentant controlar algunes situacions. Pots experimentar
ﬁns i tot la gelosia i espiar la parella.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Felicitats! Els nadius del teu signe fan anys
i es renoven il·lusions. Comptes amb el suport dels més grans i savis de la comunitat,
per tirar endavant els teus projectes

································································
DIMARTS 27 de febrer

-Hora del conte
‘Cançons, jocs de falda i poesia’, a càrrec de La
maleta de Lili. A les 17.30h i a les 18.15h a la
Biblioteca. Per a infants d’1 a 4 anys.
-Jam Session Blues
A les 18.30h a l’Espai Sociocultural de la CGT.
Org.: Societat de Blues de Rubí.

-‘Flamenco, embrujo, magia, duende’
Conferència a càrrec de José Cañadas, amb
l’actuació de Manuel Gómez i Juan Gallardo. A
les 19h a la Casa de Andalucía de Rubí.

································································
DIJOUS 1 de març

-‘El camí de les aigües’
Presentació del llibre a càrrec de Carme Mar�.
A les 18h a la Biblioteca.

-Reunió de creació d’un grup per la defensa
de les pensions públiques

EXPOSICIONS
-Por Favor. Una mica de memòria històrica.
Exposició sobre premsa sa�rica. Fins el 21
de març a la Biblioteca.

Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3.
Mercat Municipal. c. Cal Gerrer, 1.
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig, s/n.
Nuus Crea�ve. c. Sant Sebas�à, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126.
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.

-Energia en moviment. Exposició pel Dia
de la Dona. Fins al 24 de març a l’An�ga
Estació.
-Màscares de Carnaval. Fins al 28 de març a
l’Escola d’Art i Disseny de Rubí (edRa).

NIVELL: DIFÍCIL
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SOLUCIÓ

-Manteniment d’ordinadors
EcoTaller en clau de RE. A les 11h a l’Ateneu.
Inscripció prèvia.

-Ball al Casal de la Gent Gran
A càrrec de Melody. A les 16.30h al Casal de la
Gent Gran (c. Magallanes, 60).

-‘Drogoaddicció i alcoholisme’
A càrrec de Jordi Royo. A les 19h a la Biblioteca.
Org.: Associació d’Amics UAB.

SUDOKU

-Reciclart amb fusta
A càrrec d’Ac�vijocs. A les 11h a l’Ateneu. Per a
infants de 6 a 11 anys. Inscripció prèvia.

-Vermut ﬂamenc
A càrrec de diversos ar�stes i grups de ball. A
les 12h a la Casa de Andalucía de Rubí.

-‘Parlem de l’islam i fe-ho bé: la terminologia
no és innocent’
A càrrec de Dolors Bramon. A les 18h a l’Ateneu.
Org.: Aula d’Extensió Universitària de Rubí.
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DISSABTE 24 de febrer

-Concert familiar de contes infan�ls
A càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Escola
de Música Pere Burés. A les 12h a l’Escola de
Música Pere Burés.

DIMECRES 28 de febrer
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DIUMENGE 25 de febrer

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

DILLUNS 26 de febrer
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-Duet de piano i ﬂauta dolça
A càrrec de Carlota Ruiz i Anton Serra. A les
20h a l’Ateneu.

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

································································
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-Tarda en clau de sol
Concert obert. A les 19h a l’Escola de Música
Pere Burés.

-‘Bakambú’
Teatre a càrrec d’Escena 13. A les 21h a La Sala.
Taquilla inversa.

-‘Paco de Lucía, el documental exclusivo de un
genio de la música’
Projecció del documental. A les 19.30h a l’Escola de Música Pere Burés.
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-Jaciments minerals
Tertúlia sobre història i patrimoni. A les 19h a
l’Ateneu. Org.: GCMR-CER.

-Concert de jazz
A càrrec de Gnapos. A les 20.30h a l’Espai sociocultural de la CGT.

-‘En �erra de hombres’
Projecció del ﬁlm a les 19h a l’Ateneu Anarquista La Hidra (c. Prim, 47).
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DIVENDRES 23 de febrer

A les 19h a la pl. de Pere Aguilera.
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Teatre a càrrec d’Escena 13. A les 18.30h a La
Sala. Taquilla inversa.
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AGENDA

-Hora del conte en anglès
A càrrec de Kids&Us. A les 11h a la Biblioteca.
Per a infants d’1 a 7 anys.
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TEATRE

Vicky Peña, Lluís Homar, Jere i Rubén
Yuste, entre els grans reclams de La Sala
L’equipament cultural, que està celebrant el 25è aniversari, va
registrar una aﬂuència d’uns 5.330 espectadors la passada temporada
REDACCIÓ

El teatre municipal La Sala,
que enguany està celebrant
el seu 25è aniversari, ha
donat a conèixer la programació per aquest primer
semestre de l’any. Els actors
Lluís Homar i Vicky Peña,
el cantant rubinenc Jere o
l’actor i productor també
rubinenc Rubén Yuste són
alguns dels principals atrac�us de la temporada que
just acaba de començar.
Els espectacles teatrals
són l’eix vertebrador d’una
programació que aposta
per combinar muntatges
destacats de l’escena catalana amb altres de més pe�t
format. Entre els primers,
ﬁguren l’obra de Friedrich
Dürrenma� ‘La visita de la
vella dama’, protagonitzada per la veterana actriu
Vicky Peña (3 de març);
l’impactant muntatge ‘Ma-

Lluís Homar portarà a La Sala la seva versió de ‘Cyrano’. / Cedida

rat Sade’, escrit per Peter
Weiss i representat per la
mul�premiada companyia
sevillana Atalaya (7 d’abril);
i la nova versió de ‘Cyrano’,
a càrrec de Lluís Homar (12
de maig). Tampoc hi falten
les obres amb par�cipació
d’artistes locals, com el
musical ‘El despertar de la

La Xarxa tornarà a portar els millors espectacles infan�ls al teatre
municipal. / Cedida

primavera’, produït per Rubén Yuste (25 de març).
Espectacles familiars
Les propostes familiars són
una altra de les apostes
fortes de La Sala, fruit de
la col·laboració amb La
Xarxa.
La màgia de Jordi Qui-

mera amb el seu muntatge
‘Fascina�o’, que es va posar
en escena a principis de
febrer, va donar el tret de
sor�da a una programació
‘que es completa amb les
obres ‘Alícia al país de les
meravelles’ (11 de març),
‘Quo no vadis!’ (8 d’abril) i
‘Els tres porquets es caguen
de por’ (13 de maig).
Segons el regidor de
Cultura, Moisés Rodríguez,
“la programació, com és habitual, intenta adreçar-se al
màxim de públics possibles.
Confiant que, en aquest
any de celebració del 25è
aniversari de La Sala, els
espectadors rubinencs hi
trobin una bona excusa per
acostar-se al teatre i gaudir
de la cultura de qualitat a la
seva pròpia ciutat”.
La passada temporada,
el teatre municipal La Sala
va registrar una aﬂuència
de 5.329 espectadors.

El musical ‘El despertar de la primavera’, produït pel rubinenc Rubén
Yuste i premiat amb diversos guardons, arribarà a Rubí el 25 de
març. / Cedida

25

Música per a tots els gustos
en la nova programació
L’escenari del teatre municipal La Sala també veurà passar
músics de diversos gèneres. Si dissabte passat era el grup
de pop-rock català Mishima qui presentava el seu disc ‘Ara
i res’, el 25 de maig serà el torn del rubinenc Jere, que
portarà a la seva ciutat la gira Ín�mos. El públic de La Sala
també podrà gaudir del Concert de Primavera Arrels, a
càrrec de l’Associació Rubí Musical Segle XXI (10 de març),
dels recitals de música clàssica ‘Tres d’Art: entre el cel i la
terra’ (16 de març) i ‘Reﬂexes’ (6 d’abril), del muntatge de
música i dansa ‘Sols’, a càrrec del ballarí rubinenc Jordi
Rubio i el músic Carles Belda (15 d’abril), i del concert
‘Encuentros en el tercer desfase’, amb Laia Armengol,
Ismael Dueñas i Daniel Turró (20 d’abril). / DdR

El grup de teatre Escena 13
presenta ‘Bakambú’, el seu
nou muntatge ar�s�c
El grup de teatre Escena
13 presentarà el pròxim
cap de setmana al teatre
municipal La Sala la seva
nova obra �tulada ‘Bakambú’. El muntatge, escrit i
dirigit per David Balart, es
realitzarà per partida doble: el dissabte 24 a les 21
hores i el diumenge 25 a les
18.30 hores. ‘Bakambú’ està
interpretada per Laia Manzano, Jordi Sánchez, Roger

Buendía i Anna Alcalde i el
mateix autor i director de
l’obra, David Balart. L’argument del muntatge tracta
sobre una parella adinerada
que espera a uns amics per
sopar, quan de sobte deixen de funcionar el Wiﬁ i la
televisió, ﬁns que un tècnic
es presenta en plena nit per
a arreglar-ho. La proposta
�ndrà un preu de taquilla
inversa. / DdR
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FESTA MAJOR

Prometedor inici de temporada
per la colla dels Castellers de Rubí

La Comissió de Festa Major
proposa descentralitzar actes
REDACCIÓ

La colla rubinenca durant l’actuació a Riudellots de la Selva. / Castellers de Rubí

Els Castellers de Rubí han arrencat amb èxit
la temporada d’enguany, amb una actuació
que promet una bona campanya. Va ser diumenge a Riudellots de la Selva, a Girona, en
el marc de la Fira Fiporc, en una diada que va

comptar amb la par�cipació dels Castellers
de Figueres, els Castellers de les Gavarres i
la colla rubinenca. Els de Rubí van oferir un
3d6, un 4d6, dos pilars de 4, un d’ells aixecat
i un pilar de 3 caminat. / DdR

El Castell de Rubí va ser
l’indret triat per la primera reunió del 2018 de la
Comissió de Festa Major,
un òrgan consultiu creat
per tal de millorar la participació ciutadana en la
confecció de la programació de la Festa Major de
Sant Pere.
La trobada, que va tenir
lloc la setmana passada,
va aplegar una trentena
de persones i va comptar
amb l’assistència de l’alcaldessa, Ana M. Martínez, el
regidor d’Esports, Juan López, i el regidor de Cultura,
Moisés Rodríguez.
Durant la reunió, els
assistents van fer una valoració positiva de la passada
edició de la Festa Major, indicant la importància de la
celebració com a element
identitari i de pertinença
a la ciutat.
En relació a la propera
edició de la Festa Major, els

La trobada va tenir lloc al Castell de Rubí. / Localpres

Recuperar el cine a
la fresca i ampliar
els horaris,
altres demandes
participants de la comissió
van posar sobre la taula la
necessitat de descentralitzar les activitats que es fan
durant la celebració. També van proposar ampliar

els horaris d’alguns espais
i recuperar el cinema a la
fresca.
L’Ajuntament va recollir
les propostes i ara valorarà
la seva viabilitat. El regidor
de Cultura considera que la
reunió va ser “productiva”
i va destacar la importància de la comissió, ja que
“sempre hi ha detalls a
millorar”.

CULTURA
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Mitja dotzena d’ac�vitats de creació
ar�s�ca per a infants al Celler

Imatge de grup de l’en�tat amb Núria de Espinosa i autoritats. / M.C.

La mostra es pot visitar a l’An�ga Estació ﬁns a ﬁnals de març. / M.C.

Inauguració de la mostra ‘Energia en
moviment’ i homenatge a Núria de Espinosa
L’exposició ‘Energia en moviment’, de Mujeres Creativas del Vallès, aplega a
l’An�ga Estació 36 pintures
realitzades per una vintena
de sòcies de l’en�tat. La inauguració de la mostra, que
va tenir lloc el dimecres al
vespre, va servir també per
encetar els actes del Dia de
la Dona i va comptar amb la
presència de l’alcaldessa de
Rubí, Ana M. Mar�nez: “En

el món en què vivim, hem
de reivindicar la igualtat en
tots els àmbits de la vida,
també en l’art, i la tasca de
Mujeres Crea�vas és molt
important”.
El tema de la mostra,
que es podrà visitar ﬁns al
24 de març, és l’energia en
moviment, “un tema que
interessant, sen�r aquesta
energia femenina que ens
caracteritza com a grup”,

ha explicat la nova presidenta de l’en�tat, Montse
Clemente. I és que, a més
d’inaugurar la nova mostra
de l’entitat, la trobada va
servir per homenatjar la
fundadora i ﬁns ara presidenta de l’associació, Núria
de Espinosa, que deixa el
càrrec per mo�us de salut:
“Ha estat un orgull fundar
Mujeres Crea�vas, estar durant sis anys liderant aquest

projecte”, va manifestar l’ar�sta, que està convençuda
que “Montse Clemente ho
farà igual de bé”.
Des de l’entitat, es va
lliurar una placa commemora�va a Núria de Espinosa i
se li va llegir un poema. De
Espinosa, molt emocionada,
gairebé no va poder pronunciar el discurs que portava
preparat i va ser acomiadada
amb aplaudiments. / M.C.

El Celler acollirà fins al
juliol un cicle de creació ar�s�ca en família, una proposta que gira al voltant de
la creació i l’educació. Es
tracta de sis sessions que
conver�ran l’equipament
en un espai per compar�r
experiències per tal que els
infants treballin materials
diversos i els transformin
en objectes diferents, fent
creacions col·lec�ves.
Les trobades, que són
en dissabte a les 18 hores
i estan guiades per ar�stes
o educadors amb experiència en l’àmbit artístic,
seran gratuïtes.
La primera de les ac�vitats va ser dissabte passat
i va proposar un dibuix fet
amb confeti. La propera

ac�vitat serà el 17 de març
i �ndrà com a protagonistes les boles de paper de
diari sota el �tol ‘Bim bam
bum boles!. El 21 d’abril,
l’ac�vitat ‘Llibres llegibles’,
consistirà a treballar els
llibres més enllà de la seva
lectura per donar lloc a una
nova forma de llibre.
‘Camins enlaire’ és el
títol de quarta activitat,
que serà el 19 de maig, i
que buscarà experimentar
amb l’art. El 16 de juny
arribarà ‘Dibuix en acció’,
en la qual el cos humà
esdevindrà protagonista.
Per últim, ‘Dibuixem un
espai’ proposarà a infants
entre 1 i 10 anys el repte
de dibuixar sense llapis o
sense paper. / DdR

El Gra convoca un nou curs d’Iniciació a
la fotograﬁa davant l’èxit del primer

LITERATURA

Loly Llorente presenta un llibre sobre la immigració
durant els anys 60 a través d’un retrat ín�m
La rubinenca Loly Llorente
va presentar dissabte al
Centre Cívic de Ca n’Oriol el
llibre ‘Claudia’, una història
sobre la seva mare escrita a
par�r del 1966, quan ella i
les seves tres ﬁlles van fer la
maleta i van marxar de Sòria
per anar a viure a Barcelona.
“Vam arribar el 1966 i vam
viure a Torre Baró, en unes
barraques, el llibre explica
com era la vida allà”, aﬁrma

Llorente.
Es tracta d’una història
ín�ma que vol transmetre
“esperança per trobar una
vida millor” i que pretén ser
un relat de la immigració:
“Segueixen arribant persones i el pa�ment és el mateix, però també la il·lusió de
refer les seves vides”.
‘Claudia’, de l’editorial
Círculo Rojo, es pot comprar
a la llibreria L’Ombra.

La presentació del llibre va tenir lloc dissabte al Centre Cívic. / Cedida

Una de les sessions del primer curs. / Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’

El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’
ha organitzat un nou curs
d’Iniciació a la fotograﬁa,
davant l’èxit del primer,
que va arrencar a mitjans
de gener i pel qual molts
ciutadans que volien assis�r es van quedar sense
plaça. De fet, el nou curs,
que �ndrà lloc del 27 de
febrer al 27 de març, ja
està complet. El curs, impar�t pels membres d’El

Gra Carles Embuena i Pere
Farré, consten d’una part
teòrica dimarts i dijous
i sortides pràctiques un
parell de dissabtes.
D’altra banda, l’entitat con�nua amb la seva
programació d’activitats
habituals. Així, aquest
dissabte, el Gra ha organitzat una sortida social
fotogràﬁca al cemen�ri del
Poblenou. / DdR
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Vermut i conferència sobre
el flamenc a la Casa de Andalucía
La Casa de Andalucía en
Rubí, entitat situada al
carrer Orso, 2, ha organitzat un vermut flamenc
per aquest diumenge a
les 12 hores. L’activitat
comptarà amb els artistes
Cristian Cosano, Estrellita
de Graná, Cristobal de
Marquesado, Manolo de
Lantejuela i Yesica, acompanyats a la guitarra per
Juan Gallardo. També actuaran els grups de ball de
l’entitat Azabache, Sonakay i Nuevos Horizontes.
L’esdeveniment, en el qual
hi col·labora l’Ajuntament
de Rubí i la Junta de Andalucía, estarà presentat per
José López ‘El Willy’.
D’altra banda, el 28 de

febrer, coincidint amb la
celebració del Dia d’Andalusia, l’entitat ha organitzat
a les 19 hores la conferència ‘Flamenco, embrujo,
magia, duende’, a càrrec de
José Luis Cañadas. La xerrada repassarà diversos conceptes sobre el flamenc,
comentant-ne l’evolució
des dels seus inicis documentats fins a la primera
meitat del segle XX.
També s’aprofundirà
en els termes folklore,
flamenc i Cante Jondo, entre altres aspectes. L’acte
comptarà amb l’actuació
musical de Manuel Gómez
‘El Lantejuela’ acompanyat
a la guitarra per Juan Gallardo. / DdR

L’Aula d’Extensió Universitària
organitza una xerrada sobre
la terminologia de l’Islam
‘Parlem de l’Islam i femho bé: la terminologia no
és innocent’. Aquest és el
títol de la nova conferència organitzada per l’Aula
d’Extensió Universitària
de Rubí (AEUR), que tindrà
lloc el 26 de febrer a les
18 hores a l’auditori de la
Biblioteca Mestre Marti
Tauler. La xerrada anirà a
càrrec de Dolors Bramon,
doctora en Filosofia i Lletres i Geografia i Història,
i professora de Filosofia
Semítica de la Universitat
de Barcelona.
L’activitat s’emmarca
en la nova programació de
l’AUER per aquest semestre. La darrera activitat va
tenir lloc el 15 de febrer i
va consistir en una visita
guiada per l’historiador
David Revelles pels hotels

Cultura

Divendres, 23 de febrer de 2018

històrics de Barcelona.
Revelles ja havia introduït
previament als assistents
en el tema en una xerrada
que va tenir lloc a l’Ateneu
en la qual va repassar els
hotels amb més història de
Barcelona i algunes anècdotes i personatges que
han passat per aquests.
Durant la sortida, van
visitar hotels emblemàtics
com l’Hotel 4 nacions, on
van estar allotjats Búfal Bill
l’any 1898, Chopin (1838),
Pirandello (1924) o els
Beatles (1965). La ruta va
seguir per l’Hotel Avenida
Palace, visitat assíduament
per Hemingway, Robert
Mitchum, Salvador Dalí o
Sofia Loren, o l’Hotel Oriente, antiga seu de la companyia general de Tabacs
de Barcelona. / DdR

Els participants a la sortida cultural sobre hotels històrics de
Barcelona, a l’Hotel Avenida Palace. / Cedida

Una desena d’activitats per celebrar
el Dia d’Andalusia a Rubí
Redacció

Com és habitual al voltant
del 28 de febrer, Dia d’Andalusia, la Coordinadora
de Entidades Andaluzas de
Rubí (CECAR) ha programat
un seguit d’activitats per
commemorar l’efemèride
a Rubí. L’ofrena floral, la
missa rociera o la jornada
de convivència són els actes més destacats d’una
festa que és una tradició a
la ciutat.
Per començar a celebrar
el Dia d’Andalusia, el 2 de
març hi haurà a la Biblioteca
una conferència a càrrec de
Tomás Gutiérrez Forero, un
gadità de mare andalusa i
pare càntabre, que és un
estudiós de la cultura andalusa. Entre altres tasques,
és patró de la Fundació Blas
Infante, de l’Institut d’Identitat Andalusa o del Centre
d’Estudis Històrics d’Andalusia. També ha escrit llibres,
entre els quals ‘Viva Andalucía Libre!’, ‘En defensa de
la lengua andaluza’ o ‘Cara
y cruz del andalucismo’.
La conferència, que serà a
les 20 hores, està titulada
‘Nuestra identidad como
pueblo andaluz’. Un cop
finalitzi, s’oferirà un aperitiu
a tots els presents.
Pel que fa al cap de
setmana, el 3 de març es

El folklore i la gastronomia andalusa seran protagonistes de la jornada de convivència. / Arxiu

farà a la plaça d’Andalusia
la tradicional ofrena floral
a Blas Infante, líder del
moviment per reconèixer
Andalusia com una nacionalitat històrica dins de l’estat
i assassinat per un grup de
falangistes poc després del
cop d’estat militar del 1936.
A les 11 hores està prevista
una cercavila que arribarà
fins al centre de la ciutat i
que acabarà al parc de Ca
n’Oriol, acompanyats per
les notes de l’Associació
Rubí Musical Segle XXI. La
missa rociera tindrà lloc a
les 12.30 hores i serà cantada pel cor de l’Associació
Rociera de Rubí.
La paella popular a partir de les 14.30 hores és

també una de les activitats
més destacades i posteriorment l’inici de l’espectacle
a càrrec de les diverses
entitats andaluses: l’Asociación Rociera de Rubí, la
Casa de Andalucía en Rubí,
la Peña Calixto Sánchez i
el Centro Cultural Aromas
del Sur. L’espectacle estarà
presentat per Loli Reyes,
i comptarà amb un grup

El parc de Ca
n’Oriol tornarà
a acollir la
tradicional jornada
de convivència
el pròxim
4 de març

convidat. Per tancar el dia, a
les 20 hores està programat
un sopar campestre.
L’endemà, el 4 de març,
a partir de les 8 hores s’inicia la jornada de convivència al parc de Ca n’Oriol.
Totes les persones que ho
desitgin poden participar
en aquesta trobada, més
enllà dels socis i simpatitzants de les entitats. Per
fer-ho, podran demanar
informació al correu electrònic c.e.c.a.r@hotmail.
com. A més, entre les 11 i
les 15 hores, se celebrarà
el Dia d’Andalusia Infantil,
amb jocs inflables, ludoteca, tallers de manualitats
i una actuació infantil a
càrrec de pallassos.

Unes 250 persones gaudeixen del dinar
del col·laborador de Sant Antoni Abat
La Societat Sant Antoni
Abat va celebrar diumenge el tradicional dinar del
col·laborador, amb el qual
l’entitat agraeix cada any
el suport rebut per persones, entitats i institucions
durant la festa dels Tres
Tombs. L’alcaldessa, Ana
M. Martínez, així com altres regidors del govern i
de l’oposició van assistir a
la trobada, que va reunir al
voltant de 250 convidats al
Casino Espanyol.
“Aquesta tradició evidencia que els Tres Tombs
són una festa de ciutat,
molt participada i arrelada
a la vida cultural rubinenca”, va destacar la màxima

El dinar va tenir lloc al Casino. / Grup Fotogràfic ‘El Gra’

responsable municipal, qui
va aprofitar per felicitar
l’entitat organitzadora per
l’èxit de la celebració d’enguany.

Amb el dinar del col·
laborador es tanca la 159a
edició de les Festes de Sant
Antoni Abat, que a finals del
mes de gener van mobilit-

zar milers de rubinencs. La
rua dels Tres Tombs, amb la
participació de prop d’una
setantena de carruatges i
un nombre similar de genets, va ser un cop més
l’acte més multitudinari de
la festivitat.
Un cop finalitzada la
celebració, la Societat Sant
Antoni Abat es posa ja a
treballar en la propera celebració que, si es confirmen
els desitjos de l’entitat, tindrà un caràcter especial. I
és que, coincidint amb el
160è aniversari de la festa a la nostra ciutat, Rubí
podria acollir la Trobada
Nacional dels Tres Tombs a
Catalunya. / DdR
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El Rubí aconsegueix un empat Un ﬂuix Olímpic Can Fatjó
amb regust de derrota amb el cau contra l’Atlètic Prat
Sant Quirze del Vallès FC
JOSÉ VERDE

VÍCTOR ACEITUNO

El municipal de Can Rosés
va acollir diumenge la 21a
jornada de lliga del grup
tres de Segona Catalana.
Un partit que va enfrontar
la Unió Esportiva Rubí i el
Sant Quirze.
L’enfrontament va ser
molt intens i tots dos equips
ho van donar tot en el terreny de joc, però ﬁnalment
cap va veure recompensat
l’esforç en el marcador deﬁnitiu.
El partit va arrencar
amb dos equips disposats
a proposar bon joc amb
jugades iniciades des de
la línia defensiva. De mica
en mica, el Rubí va anar-li
menjant terreny a un Sant
Quirze que mantenia la línia de pressió a tres quarts
del camp. Aquest fet va fer
que la possessió creixés
favorablement per a l’equip
d’Alberto Fernández.
En alguns moments, va
semblar que el Sant Quirze
podria gaudir d’alguna ocasió aprofitant la velocitat
del seu trident ofensiu,
però aquestes esperances
es veien tallades per una
defensa precisa de l’equip
rubinenc.
Tots dos equips anaven
tenint ocasions, però no
va ser ﬁns al minut 21 de
partit, quan va arribar la
primera realment clara. Va
ser una jugada lateral, en
què la pilota va caure als
peus d’Óscar Uroz i aquest
va rematar a boca de canó,
encara que aquest xut va ser

UE. RUBÍ - SANT QUIRZE FC

0-0

UE RUBÍ: Uri, Kiki (c), Aitor Torres, Raventós, Víctor, Clop
(Mousa), Peque (Yuti), Kevin, Óscar Uroz, Charly Lumbreras
i Gurrea.
SANT QUIRZE F.C: Mampel (Aitor), Sergi, Pol, Soria (c),
Pablo, Pujol (Ren), Rion (Arnau), Nico, Virgili (Heredia),
Bernasco (Gargallo) i Maurici.
Targetes: Óscar Uroz (37’), Virgili (22’), Gurrea (66’), Maurici (69’), Nico (2) (89’), Kiki (75’), Raventos (75’), Charly
(79’), Heredia (85’), Sergi (87’ vermella).

aturat de manera increïble
per Mampel.
El Rubí continuava disposant d’oportunitats, però
la sort no estava al seu costat, ja que cap de les jugades
d’atac culminava amb èxit.
De fet, es va notar l’absència
de Vicente Bermúdez, sancionat per cinc grogues.
A l’últim minut de la primera meitat, el Sant Quirze
va disposar d’una gran oportunitat a pilota aturada, que
va avortar gràcies a una
molt bona intervenció. Amb
el marcador igualat a zero va
arribar el descans.
La segona part va ser
molt similar als primers 45
minuts, amb dos equips
amb idees clares, però amb
un Sant Quirze una mica
més replegat.
Cada minut que passava, el Rubí dominava més
i el rival es tancava més. A
la mitja hora de la segona,
una petita picabaralla per
una possible agressió al
jugador uruguaià del Sant
Quirze Nico Porto va acabar
amb una onada de grogues
per a diferents jugadors del
Rubí i cap al mateix Nico.
Deu minuts després, Sergi

Hernández, lateral esquerra del Sant Quirze, va ser
expulsat de forma directa
després de protestar de manera indeguda al col·legiat.
Poc després, Nico Porto
va veure la segona groga i
va ser expulsat, fet que va
deixar el Sant Quirze amb 9
jugadors al camp.
Tot i la pressió del Rubí
en els últims minuts i l’oportunitat clara d’Óscar Uroz, el
ﬁnal va arribar amb el 0-0
al marcador. Un empat per
als jugadors del Rubí que va
tenir regust de derrota. Els
homes d’Alberto Fernández
hauran d’intentar guanyar la
propera jornada al camp de
l’Atlètic Prat per no perdre
de vista l’ascens.
2a Catalana Grup 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VILANOVA I LA GELTRÚ
BEGUES
RUBÍ UE
SANT QUIRZE
ATLÈTIC SANT JUST
FONTSANTA FATJÓ
ATLÈTIC VILAFRANCA
MARIANAO
CAN TRIAS
ESPLUGUENC
PRAT B
OLÍMPIC CAN FATJÓ
ATLÈTIC PRAT
SUBURENSE
MOLINS DE REI
JÚNIOR
SANT JOAN DESPÍ
GORNAL

J Pts.
21 48
21 42
21 41
21 40
21 38
21 37
21 33
21 32
21 29
21 29
21 29
21 25
21 23
21 22
21 22
21 21
21 14
21 6
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L’Atlètic li treu la segona posició al
Juventud 25 de Septiembre
L’Atlètic Rubí va aconseguir
golejar 3-0 al Llorençà i
d’aquesta forma, aprofitant la derrota del Juventud 25 de Septiembre, que
va perdre contra el Badia
0-2, li arrabassa la segona
posició a la classificació
del grup 6 de Tercera Catalana.
L’Atlètic Rubí va aconseguir una victòria fàcil

amb tres gols de Carlos Esteban, l’heroi del partit.
En canvi, el Veinti no va
poder superar el Badia, en
un partit amb polèmica arbitral marcat per l’expulsió
abans de la mitja part d’un
jugador local.
Amb aquests resultats,
l’Atlètic té 39 punts i és
segon i el Veinti, 37 i és
tercer. / DdR

3a Catalana Grup 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SAN LORENZO
ATLÈTIC RUBÍ
LA ROMÀNICA
JUV.25 SEPTIEMBRE
ESCOLA PLANADEU
TIBIDABO T. ROMEU
SANT CUGAT B
MIRASOL-BACO
BARBERÀ ANDALUCÍA
CASTELLBISBAL
BADIA DEL VALLÈS
CERDANYOLA B
JÚNIOR B
LLANO DE SABADELL
ESCUELA BONAIRE
LLORENÇÀ
PENYA PAJARIL
PUEBLO NUEVO

J Pts.
21 49
21 39
21 39
21 37
21 36
21 34
20 34
21 32
21 32
20 31
21 30
21 28
21 23
21 21
20 20
20 19
21 16
21 12

L’Olímpic Can Fatjó no va
poder acabar amb la ratxa
de victòries de l’Atlètic Prat,
que porta sis jornades consecutives puntuant. L’equip
local va oferir un joc poc enllaçat, amb molta distància
entre línies, especialment
entre la defensa i el mig del
camp, un fet que va obstaculitzar un joc més fructífer.
Per contra, això va permetre un joc més còmode
per als del Prat, que, a més,
van tenir la sort de costat.
Així, en dos llançaments de
falta, refusats pel porter de
l’Olímpic, van aconseguir
els dos gols. En el primer,
Moyá, dins de l’àrea petita,
va aconseguir enviar l’esfèric
al fons de la xarxa de Jaume.
Era el minut 25 quan pujava
el 0-1 al marcador. El segon
va arribar en el minut 45,
quan el mateix Moyá, en
una jugada idèntica, va fer
el 0-2.
En la primera part, els
de Can Fatjó van crear poques ocasions de gol, amb
poques rematades. Els visitants, arran del primer gol,
es van dedicar a la pèrdua
de temps i a provocar faltes.
Amb l’avantatge de 0-2 i l’expulsió de Juan Carlos Rodríguez, el tècnic de l’Olímpic
en el minut 43, es va arribar
el descans.
A l’inici de la segona
part, a les files de l’Olímpic, David Vázquez, Peroni
i Charly van substituir a
Mauri, Óscar Molina i Arnau. Per part visitant no es
van fer canvis en l’alineació.
Aquest segon període va ser

OLÍMPIC
CANCAN
FATJÓ
- JÚNIOR
CD
OLÍMPIC
FATJÓ
- ATLÈTIC PRAT

1-0

0-2

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Gerard, Dani García
(Nil), P. Borges, Óscar (Peroni), Armenteros, Arnau (Charly),
Jonay, Mauri (David V.), Claudio i Juancho (Marc Ruíz).
ATLÈTIC PRAT DELTA: Iván, Guijarro, Preciado (Arcos),
Cabello, Coca, Moyá (Gómez), Quique (Martos), Vigara, Álex
(Toni), Javi i Yelamos.
Àrbitre: García Pérez, Raúl (Malament).
Gols: 0-1 Moyá (25’); 0-2 Moyá (45’).
Targetes: J. Bracons, Dani García, P. Borges, Armenteros,
Arnau, Claudio, David, Nil, Jonay (vermella)(78’) ; / Iván,
Moyá, Quique, Vigara i Martos (vermella)(78’).

molt travat, amb un Atlètic
Prat que insistia a perdre
temps i amb la pilota contínuament aturada. Caigudes,
canvis, discussions amb
picabaralles incloses van
ser les protagonistes de la
segona part i van perjudicar
clarament els interessos de
l’Olímpic per afavorir els del
conjunt del Prat.

El conjunt rubinenc
jvisitarà diumenge
vinent el camp del
CF Begues
Els locals van aconseguir
diverses rematades sobre
la porteria contrària, però
la bona actuació del porter Iván va evitar el gol de
l’Olímpic.
La derrota, a més, comporta la baixa de Jonay per
a la propera jornada i caldrà
veure l’evolució de Pablo
Borges, que es va lesionar
en els minuts ﬁnals.
La pròxima jornada serà
diumenge a les 12 hores,
quan l’Olímpic Can Fatjó
visitarà el Municipal de Begues per enfrontar-se al CF
Begues.

RESULTATS
Ullastrell-Femení
2-6
Daniela, Paula, Laia (2), Alba i
en propia porteria.
Gavà-Veterans
4-0
Sènior B-Vallès FC
2-2
Eloy i Manel.
Viladecavalls-Juvenil A 2-7
Rivas (4), Yosef, Marc i Víctor.
S. Cristóbal CP-Juvenil B 1-1
Pablo.
Cadet A-Natació Terrassa 3-2
Izan, Ayman i Isaac.
EF Planadeu-Cadet B
0-3
Sergio i Joel (2).
Infantil A-Base Jabac
1-0
Iker.
Infantil B-Can Trias
6-1
Unai.
Sant Pere Nord-Infantil C 0-2
Diego i Nicolás.
F. Terrassa-Aleví A
2-4
Axel (2) i Saúl (2).
Aleví B-San Lorenzo
5-2
Xandry (2), Iván, Pau i Pol.
Aleví C-Castellbisbal
5-7
Iker (4) i Hugo.
Natació Terrassa-Aleví D 1-5
Yovani, Izan (3) i Nabil.
25 de Sept.e-Aleví E
3-9
Joan, Axel (2), Alejandro (3),
Diego (2) i Víctor.
Sant Cugat-Aleví F
4-0
Benjamí A-EF Sabadell
8-3 Dídac (3), Joan (3), Bilal i
Óscar.
Benj.B-PB Sant Cugat
7-0
Roger, Àlex (2), Ángel (2),
Maher i Joel.
Benjamí C-Mercantil
7-1
Iker (3), Biel, Erik, Pol i en
propia porteria.
Benjamí D-Sant Cugat
3-9
Lucas (2) i Pedro.
Prebenj. A-Base Jabac
0-6
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ESCACS | COMPETICIÓ

ATLETISME | MARXA

Tres victòries per a l’Agrupació d’Escacs El rubinenc Ignasi Melo bat el rècord
Rubinenca en la Lliga Catalana
d’Espanya en els 10 km marxa M65
seus enfrontaments, mentre
que Manuel Sierra va empatar, F. Pina i O. Urrutia no van
jugar i la resta va perdre les
seves partides.

Els equips de La Rubinenca van jugar a casa la darrera jornada. / Cedida

Els tres equips de la Rubinenca que disputen la Lliga Catalana van saldar els seus enfrontaments amb victòries.
El primer equip va guanyar
a casa per un ajustat 5.5-4.5
al Sant Boi de Llobregat. El
segon equip aconseguia la
primera victòria per un contundent 6-2 davant un rival
incòmode com és el Mollet

B, mentre que els joves del
conjunt C rebien la visita del
Caldes C, a qui van guanyar
per un clar 3-1. Diumenge
vinent els tres equips de la
Rubinenca tornaran a jugar
a la nostra població.
Pel que fa al campionat
d’hivern de Sabadell, Adrián
Campos, Albert Martínez i
Jordi Arcas van guanyar els

Campionat escolar
Divendres passat es va reprendre la competició escolar al M. Montessori. En
categoria Benjamí, després
de 4 rondes, hi ha un empat
al capdavant de la classiﬁcació a 3,5 punts entre Joan
Vilarasau i Daniel Serrano;
seguits amb 3 punts per
Aitor Dublinio. En Alevins,
Santiago Capilla és el primer classiﬁcat amb 4 punts
seguit de Diego M. MartínCaro, amb 3,5 punts i Diego
Alameda amb 3 punts. La
categoria més igualada és la
infantil, amb un triple empat
a 3 punts entre Carlos García, Sergio Martínez i Álvaro
Capilla. / AER

ATLETISME | PROVES

Intens cap de setmana per a Fondistes Rubí:
Maratest, Vies Verdes i Vallès Drac Race
Fondistes Rubí van ser a diferents punts de la geograﬁa
catalana el passat cap de
setmana per participar en
les diferents curses que allà
se celebraven.
Diumenge a les 9 del
matí, començava el Maratest. Prova que serveix als
corredors com a tirada llarga,
per preparar la marató de
Barcelona, que tindrà lloc
el pròxim 11 de març. El
Maratest d’enguany s’ha fet
al Prat de Llobregat i en la
modalitat K15 va participar
Lorenzo Martín que va fer un
temps de 1h 15’27.
També a les 9 del matí,

Francisco Tirado va participar
a la Marató de les Vies Verdes.
/ Cedida

es donava el tret de sortida
a la marató de les vies verdes, amb sortida a Girona
i arribada a Platja d’Aro. La
modalitat de mitja marató,
que és a la que va participar
Francisco Tirado fent un

temps de 1h 45’30, tenia la
línia de sortida a Llagostera
i l’arribada a Platja d’Aro
igualment.
Per últim a les 10.15 h,
es donava la sortida a l’esquena del drac, una Cursa
de muntanya d’iniciació,
que transcorre pels corriols i
pistes de l’entorn de Terrassa
i que té un recorregut de 10
quilòmetres. Simón Meca va
fer un temps de 53’58, aconseguint la 5a posició a la seva
categoria. L’esquena del drac
és una de les categories de la
Vallès Drac Race, una cursa
de resistència de muntanya.
/ Fondistes Rubí

L’atleta rubinenca de la Unió
Atlètica Rubí Ignasi Melo va
aconseguir batre el rècord
d’Espanya en els 10 km
marxa en la categoria M65
després de creuar la línia
de meta amb un temps de
52’50”. Ho va fer en la 27a
edició del Ciutat de Badalona de Marxa. En la mateixa
competició, Lucía Tejero, als
3.000 m marxa va quedar
tercera en Sub-16 mab un
temps de 17’43” i Maria Tejero va ser cinquena en els
2.000 m marxa Sub-12 amb
un temps de 13’15”. També
hi va participar Gemma
Velázquez, que va quedar
dotzena en la categoria
Sub-12.
D’altra banda, en el
Campionat de Catalunya
de pista coberta, que es va
disputar a Sabadell, Melo
va aconseguir el campionat
en la categoria de 3.000 m
marxa M65 amb un temps
de 15’01”22. Francisco Aragón, per la seva banda, es
va proclamar doble campió
de Catalunya en la categoria M60. Es va imposar en
la prova de 800 m amb un
temps de 2’22”99 i en els
3.000 m en un temps de
15’01’22.
Tots dos participaran a
principis de març en el Cam-

El marxador rubinenc Ignasi Melo va batre el rècord d’Espanya en
els 10 km marxa M65. / Cedides

pionat d’Espanya de Pista
Coberta a Salamanca.
Cros de Catalunya
Un grup de corredors de la
UAR van participar al Cros
de Catalunya, celebrat a
Mollerusa. Cal destacar la
bona actuació de Jan Badia, cinquè amb un temps

de 17’45” i Jan Soler, desè
amb un temps de 17’56”.
Aquest mateix corredor va
participar en el Campionat
de Catalunya Sub-18 en
la prova dels 3.000 m i va
quedar en sisena posició.
Va millorar la seva marca en
10”, aconseguint fer la prova
en 9’21”32. / UAR

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

Gran victòria de l’Horitzó B contra el Juve
L’Horitzó B va arrencar la
fase ﬁnal de la Lliga Catalana
de Quarta Divisió amb una
victòria molt patida davant del
Juve (24-23).
L’equip vallesà va començar el partit molt nerviós i
amb molts errors en els tirs a

cistella. Això va fer que el Juve
fes un parcial favorable de
6-9. Després, els nois de Dani
Martínez van empènyer en
defensar i van estar més encertats en atac. El descans va
arribar amb un resultat de 1613. Els dos darrers quarts van

ser molt renyits, però l’Horitzó
va aconseguir el triomf.
Per l’equip vallesà van
jugar Pablo Plaza (12), Fidel
Peña (4), Ismael Soubata (2),
Adrià Cubillas (2), Jonathan
García (2) i Albert Almirall (2).
/ Horitzó

ESPORTS
WATERPOLO | PRIMERA DIVISIÓ

Victòria important del Sènior
Masculí B del CN Rubí a Horta
El Sènior Masculí del Club
Natació Rubí (CNR) va aconseguir en la darrera jornada
una important victòria a
la piscina de la UE Horta.
L’equip rubinenc va fer un
molt bon partit i va aconseguir un resultat favorable de 9-11. Amb aquests
tres punts, l’equip del Club
Natació manté la pressió
al primer classificat, l’AR
Concepció Ciudad Lineal
de Madrid. Els rubinencs
van perdre el lideratge en la
penúltima jornada després
de gairebé tota la lliga en la
primera posició.
El proper partit de lliga
enfrontarà els rubinencs
contra el CW Sevilla dissabte
a les 12.45 hores a la piscina
de Can Rosés.
Natació
D’altra banda, aquest dissabte la secció de natació estarà
present en el Campionat de
Catalunya Universitari, a
Cornellà, i al IV Trofeu Swimfaster de la categoria Màster,
que es disputarà a Salt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1a Nacional Masculí
AR CONCEPCIÓN
CN RUBÍ
CN MONTJUÏC
CN LA LATINA
CW SEVILLA
CN SANT FELIU
UE HORTA
CN GRANOLLERS
CN CABALLA
W. MALAGA
DOS HERMANAS
CN TRES CANTOS

J Pts.
13 30
13 28
14 26
14 23
14 22
13 21
12 20
14 18
14 17
13 13
14 11
14 4

WATERPOLO | COPA DE LA REINA

Bea Ortiz guanya la
Copa de la Reina i és
escollida millor jugadora

La jugadora rubinenca, amb el trofeu de millor jugadora de la competició / Cedida

El Sènior Femení disputa la Copa de la Reina
El Sènior Femení del Club
Natació Rubí va disputar
els quarts de final de la
Copa de la Reina contra
el CN Sabadell de Bea Ortiz, equip que s’acabaria
proclamant campió de

la competició. Les rubinenques no van tenir cap
opció i van perdre l’eliminatòria.
Aquest dissabte, en
partit de lliga, jugaran contra l’EW Saragossa amb

RESULTATS
CN Atlètic Barceloneta-Infantil
CN Granollers B-Sènior Masculí B
Cadet Masculí B-CN Montjuïc A
CN Catalunya B-Aleví B
CN Terrassa-Cadet Masculí A
CE Mediterrani A-Aleví A
Infantil Femení-CN Atlètic Barceloneta
UE Horta-Infantil
Juvenil Masculí-CN Catalunya

18-6
7-8
1-9
6-1
5-8
6-6
4-11
13-10
9-5

WATERPOLO | PRIMERA DIVISIÓ

Maria Costas acaba quarta en
el Duatló Ciutat d’Igualada
L’atleta del Club
Natació Rubí (CNR)
Maria Costas va
aconseguir finalitzar la XII edició
del Duatló Ciutat d’Igualada en
quarta posició en
la seva categoria,
G-30/40. L’atleta
rubinenca va travessar la meta
en la 35a posició
a la general. D’altra banda, el club
participarà aquest
diumenge en el II
Trirelay de Pineda
de Mar CNC de Relleus. / CNR
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Maria Costas va participar en el Duatló d’Igualada. / Cedida

la intenció de sumar una
victòria i allunyar-se de les
posicions de promoció i
augmentar la conﬁança. El
partit tindrà lloc dissabte
a les 16 hores a la piscina
de Can Rosés. / CNR

La waterpolista rubinenca
Bea Ortiz continua augmentant la seva col·lecció
de títols. La jugadora del
CN Sabadell va sumar
diumenge la seva segona
Copa de la Reina, que s’ha
disputat durant el cap de
setmana a les instal·lacions
del CE Mediterrani.
L’equip sabadellenc no
va tenir compassió del
seu rival a la final, el CN
Terrassa, al qual va superar
per 17-3. D’aquesta forma,
DUATLÓ | PROVA

es va endur el tercer títol
de la temporada, després
de guanyar la Supercopa
d’Espanya i la Copa Catalunya.
Bea Ortiz, amb 11 gols
al torneig, va ser escollida
millor jugadora de la Copa
de la Reina. Es tracta del
segon trofeu individual
que recull la rubinenca,
que ja va ser distingida
com a millor jugadora de
la lliga en la temporada
2017-2018. / DdR

