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Pastisseria Sant Jordi, 
50 anys de negoci familiar
LARA LÓPEZ

Un dels secrets de l’èxit de la 
Pastisseria Sant Jordi de Rubí 
ha estat l’esforç i la dedicació 
durant dècades de la família 
Rufé Jorba. La pastisseria, 
fundada el 1968 pel matrimoni 
rubinenc Miquel Rufé i Núria 
Jorba, compleix enguany 50 
anys com un dels negocis més 
arrelats a la nostra ciutat.

I per celebrar el seu 50è 

aniversari amb tota la ciuta-
dania, la Pastisseria Sant Jordi 
ha organitzat un joc coincidint 
amb el Dilluns de Pasqua, Dia 
de la Mona, que s’allargarà fi ns 
al 8 d’abril. Així, alguns dels 
ous de Pasqua dels que es 
poden adquirir a la Sant Jordi 
tenen al seu interior un regal 
sorpresa. En alguns hi ha un 
val de regal per valor 50€ i en 
altres es poden trobar vals de 
4€ per berenar a la cafeteria. 
La commemoració d’aquest 
aniversari tan especial conti-
nuarà durant tot el 2018 amb 
l’organització de diverses acti-
vitats que s’aniran desvelant a 
poc a poc.

Un comerç amb història
Actualment, la Pastisseria Sant 
Jordi disposa d’un obrador on 
fabriquen els seus produc-
tes i un espai de cafeteria. A 
l’inici, el local comptava amb 
la meitat d’espai que ara, ja 
que el que és ara la cafeteria 
havia estat un pati exterior. 
L’any 1993, els propietaris van 
millorar les instal·lacions unint 
dos edifi cis que cobrien el pati 
per modernitzar l’obrador i 
incorporar la cafeteria, que es 
va estrenar el 1995.

Auxili Rufé, fi lla dels fun-
dadors de la Pastisseria Sant 
Jordi fa 25 anys que treballa 
com a responsable, però ja 
des de petita ella i els seus cinc 
germans ajudaven al negoci 
familiar, principalment els caps 
de setmana i en les diades 
com la de Catalunya. Els dos 
germans grans, en Miquel i la 
Mari Àngels, van treballar a la 
botiga amb gran dedicació des 
de la seva fundació, recorda 
l’Auxili. La Núria, la Montse i 
ella també van ajudar molt al 
negoci, combinant-ho amb els 
seus estudis fi ns i tot durant 
l’etapa universitària. L’esforç 
conjunt de pares i fi lls va ser 
clau per impulsar la pastisseria. 
“Recordo els meus primers 
anys positivament, però jo 
em vaig fer càrrec del negoci 
familiar en unes circumstàncies 
familiars molt tristes, després 
de la mort del meu germà gran, 

en Miquel”, qui havia estat res-
ponsable del negoci després de 
la retirada dels pares el 1985 i 
fi ns al 1991.

A banda de la família, la 
Pastisseria Sant Jordi sempre ha 
comptat amb un bon equip de 
treballadors que han permès 
tirar endavant l’empresa. “Els 
treballadors que han passat 
per la botiga, i els que hi ha 
ara, també han estat i són molt 
importants per la pastisseria”, 
explica l’Auxili, qui destaca la 
importància que ha tingut la 
continuïtat al llarg dels anys de 
l’equip. Actualment, la Pastisse-
ria Sant Jordi compta amb set 
treballadors i treballadores, i 
en època de diades es reforcen 
amb dues persones.

Un producte de qualitat
Què és el que fa especial a la 
Pastisseria Sant Jordi per haver 
aconseguit un gran renom a 
Rubí? La seva propietària con-
sidera que “la gent ens aprecia 
per l’atenció que oferim, per 
la qualitat del producte, molt 
constant durant aquests 50 
anys”. Auxili Rufé afi rma que 
s’adapten a la demanda dels 
clients i ofereixen una qualitat-
preu raonable, tot i que, com 
a pastisseria d’elaboració arte-
sana, només poden competir 
en qualitat, per la qual sempre 
aposten.

La pastisseria no només es 
dedica a la venda en botiga, ja 
que també ofereix servei de 
càtering a les empreses. La 
clientela de la Sant Jordi, que 
ha canviat molt durant aquests 
50 anys, es caracteritza per 
ser molt fi del. La responsable 
explica que predomina una 
clientela de 38 anys en amunt, 
tot i que també hi ha bastants 
clients joves que consumeixen 
més a la cafeteria. També hi 
ha hagut un canvi important 
en els hàbits dels rubinencs: 
abans el gruix de feina de la 
botiga era el cap de setmana, 
i ara la gent consumeix més 
dolç durant tota la setmana. 
Qualsevol dia és bo per gaudir 
d’un bon pastís o de la millor 
rebosteria.

Auxili Rufé, amb dues de les treballadores de la pastisseria. / L. López

La cafeteria es va obrir al públic l’any 1995. / L. López
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La millora del Parc de Ca n’Oriol contempla espais 
de jocs diversos, una zona d’aigües i un bar

CRISTINA CARRASCO

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, ha anunciat que la 
Junta de Govern Local té 
previst aprovar aquest mes 
de març la primera fase del 
projecte de remodelació del 
parc de Ca n’Oriol, un espai 
que es vol convertir en el 
gran parc urbà de la ciutat i 
alhora en un punt de trobada 
i referència per a la comarca i 
fi ns i tot pel país, en paraules 
de la màxima responsable 
municipal.

La millora integral d’a-
quest espai, de 3,8 hectà-
rees, és un projecte “molt 
ambiciós”, que contempla 
diverses zones de jocs per a 
diferents edats, un espai de 
bar amb pèrgola, una zona 
espor� va, espais per passejar 
i per fer pícnic, i una zona 
amb jocs d’aigua, segons ha 
explicat Mar� nez.

jecte, que aviat serà una 
realitat”, ha apuntat Mar� -
nez, qui ha explicat que el 
projecte es divideix en dues 
fases. La primera, que és la 
que correspon a la part més 
urbana del parc, és la que 
s’aprovarà ara i es comença-
rà a executar a fi nals d’any.

La primera edil ha desta-
cat que el projecte del parc 
s’emmarca en la voluntat del 
govern de fer una ciutat més 
sostenible, per la qual cosa 
els materials que s’u� litza-
ran seran reciclats. El parc 
funcionarà amb un consum 
mínim d’aigua, els arbres 

seran autòctons i la pèrgo-
la del bar tindrà plaques 
fotovoltaiques per ser més 
efi cient. A més, el parc estarà 
envoltat de camins arranjats 
per promoure una mobilitat 
sostenible.

“Hem treballat molt per 
poder presentar aquest pro-

Ana M. Mar� nez, durant la presentació del projecte del parc de Ca n’Oriol. / Localpres

La zona d’aigües, que 
serà un espai de jocs amb l’ai-
gua com a centre d’interès, ja 
serà una realitat a l’es� u del 
2019, mentre que la resta 
d’actuacions s’enlles� ran a 
finals d’any. Segons l’alcal-
dessa, ara s’ha començat a 
treballar en la redacció de 
la segona fase del projecte, 
que correspon a la part més 
an� ga del parc.

Rehabilitació del Casino
Durant la trobada amb els 
mitjans, Ana M. Martínez 
també ha avançat que la 
rehabilitació de l’edifi ci del 
Casino, al qual s’ha referit 
com “una de les joies de la 
ciutat”, està més a prop. De 
fet, Mar� nez ha assenyalat 
que a l’abril s’aprovarà el 
projecte de rehabilitació i 
que les obres s’iniciaran al 
desembre. Les obres � ndran 
una durada d’un any i mig 

aproximadament.
Segons la primera edil, 

amb aquest projecte es po-
drà “dignifi car aquest espai”, 
que des que és propietat 
municipal només s’obre per 
a ac� vitats puntuals.

La primera fase del projecte s’aprovarà aquest 
mes de març a la Junta de Govern Local 

L’alcaldessa també anuncia que les obres per 
rehabilitar el Casino s’iniciaran a fi nals d’any

Mar� nez: “L’oposició haurà d’explicar 
a la ciutadania per què està en contra 
de la gratuïtat del bus”
CRISTINA CARRASCO

Davant les crítiques de 
l’oposició a l’anunci que l’al-
caldessa va fer la setmana 
passada sobre la gratuïtat 
del bus urbà a partir del 
2020, Ana M. Mar� nez ha 
insis� t en els benefi cis de 
la proposta del govern que 
encapçala. Per Martínez, 
el transport públic gratuït 
permetrà reduir el trànsit 
rodat, fet que comportaria 
una reducció de les ne-
cessitats d’aparcament. A 
més, beneficiaria tota la 
ciutadania i especialment a 
col·lec� us com estudiants i 
gent gran.

L’alcaldessa ha donat a 
conèixer alguns detalls més 
de la proposta de l’execu� u, 
que contempla millores en 
el servei per incrementar 
l’ús del transport públic. 

Entre aquestes, ha as-
senyalat l’ampliació de la 
flota de busos amb cinc 
nous vehicles híbrids. Con-
cretament, s’ha referit a un 

vehicle més a les línies L1 
(El Pinar-Can Serrafossà), L3 
(Rubí Forma-Castellnou) i la 
línia L5 (Can Rosés-Estació), 
que són les més carrega-
des. Els nous vehicles per-
metrien incrementar la 
freqüència de pas. També 
s’incorporarien dos nous 
vehicles a les línies L2 i L4 
els dies feiners per reduir 
el temps d’espera.

A més, es vol ampliar 
la línia L6, que facilita l’ac-
cés a polígons, amb horari 
con� nu i freqüència de 30 
minuts. A més, s’arribaria 
a La Llana i Can Serra, que 

actualment no es cobreix.
Per la primera edil, les 

millores en el servei i la gra-
tuïtat d’aquest permetria 
fer un salt qualita� u i donar 
resposta a les necessitats de 
la ciutat.

Davant això, l’alcaldessa 
no entén les crítiques de 
l’oposició, a qui ha demanat 
que vagi a les parades d’au-
tobús, a les residències de 
gent gran o a actes veïnals 
per conèixer que li sembla 
a la ciutadania la proposta. 
“És absurd que ERC digui 
que la mesura no s’aguanta 
tècnicament, quan aquesta 
està sent treballada pels 
tècnics”, ha afi rmat. També 
ha demanat a C’s que s’acla-
reixi: “Volen gratuïtat dels 
llibres de text, per exemple, 
però no la d’altres serveis”.

Mar� nez considera que 
“els par� ts hauran d’expli-
car a la ciutadania per què 
estan en contra de la gratu-
ïtat del bus urbà”, si quan 
arribi el moment no donen 
suport a la proposta.

Ana M. Mar� nez. / Arxiu
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L’Escola 25 de Setembre 
celebra el 50è aniversari
MARTA CABRERA

L’Escola 25 de Setembre 
va obrir les seves portes 
el dimecres a la tarda per 
mostrar a tota la comunitat 
educa� va i a la gent del barri 
una macroexposició de ma-
nualitats fetes pels alumnes 
i un recorregut històric del 
centre educa� u.

Amb mo� u dels actes de En un dels espais de l’escola, es podien observar fotos d’an� cs alumnes. / M.C.

celebració del 50è aniver-
sari, l’escola es va conver� r 
en un escenari en el qual 
es podien trobar des de 
fotografies d’antics alum-
nes, documents dels anys 
70, maquetes, capgrossos, 
fi gures i manualitats de tota 
mena: “Hem volgut fer una 
exposició amb coses del 
present i del passat, es pot 
veure la nostra història i les 
coses que estem fent ara”, 
va explicar la directora de 
l’Escola 25 de Setembre, 
Núria Chipell.

Pels passadissos i les au-
les, s’hi podien trobar moltes 
propostes, entre les quals 
destacava una exposició de 
fotografi es d’an� cs alumnes, 
que incloïa un photocall, i 
documents antics. També 
hi havia racons d’ac� vitats 
per als infants i una sala 
dedicada a la rierada: “Hem 
exposat una maqueta de 
com era Rubí abans de la ri-
erada i es pot veure una part 
del documental ‘Després de 
les aigües’, creiem que hi 
havia de ser perquè són les 
nostres arrels”, va destacar 
la directora.

Al gimnàs de l’escola, es 
podien contemplar quatre 
gegantons creats pels es-
tudiants del centre, que té 
la intenció d’impulsar una 
colla gegantera amb l’ajuda 
de l’Escola d’Art i Disseny 
de Rubí (edRa). De fet, ja es 
treballa per crear la primera 
geganta, que es presentarà 

coincidint amb una festa 
a fi nal de curs. Segons ha 
explicat Chipell, “l’1 de juny, 
l’escola celebrarà una pe� ta 
Festa Major, on ballaran 
els capgrossos i la geganta 
i esperem que hi par� cipin 
els Castellers de Rubí, els 
diables i la nostra batucada”. 
A la commemoració, hi va 
assis� r l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, juntament amb 
altres regidors del govern i 
de l’oposició.

Història del centre
L’Escola 25 de Setembre 
va obrir per primera vega-
da les seves portes el curs 
1966-1967, només quatre 
anys després que la rierada 
del 1962 deixés sense cases 
centenars de persones, que 
es van haver de reubicar en 
una altra zona del municipi. 
El nou barri es va anomenar 
25 de Setembre, en record 
de la tràgica jornada en què 
es calcula que van perdre la 
vida més de 200 rubinencs.

Aquell any ja van anar a 
l’escola prop de 400 alum-
nes, les aules estaven segre-
gades per sexe i s’obligava 
els infants a escriure amb la 
mà dreta. Amb el pas dels 
anys, l’escola es va anar 
modernitzant i va rebre un 
impuls important el 2008, 
quan va poder estrenar 
un nou edifici i va afegir 
la tercera línia d’ensenya-
ment. Actualment, té 680 
alumnes.

L’alumnat va oferir actuacions musicals. / M.C.

Un dels jocs interac� us organitzats per l’escola. / M.C.
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Quatre protagonistes de la transició a Rubí fan 
una mirada crí� ca en un debat a la Biblioteca
Llugany, Tresserras, Parras i Cas� llo coincideixen en què la Cons� tució havia de ser un punt de par� da

D’esquerra a dreta, Joan Manuel Tresserras, Miquel Cas� llo, Miquel Llugany i Jaume Parras. / M.C.

MARTA CABRERA

En el marc de l’exposició 
‘Por Favor. Una mica de 
memòria històrica’, que es 
pot visitar aquests dies a 
la Biblioteca, el Memorial 
Manuel Vázquez Montalbán 
va organitzar un debat amb 
importants fi gures rubinen-
ques de la transició.

Dimecres a la tarda a la 
Biblioteca es van trobar qua-
tre protagonistes d’aquella 
època per debatre: l’exalcal-
de de Rubí Miquel Llugany, 
l’exconseller i periodista 
Joan Manuel Tresserras, el 
sindicalista Miquel Cas� llo i 
l’historiador rubinenc Jaume 
Parras.

Una seixantena de perso-
nes van assis� r al col·loqui, 
que va esdevenir una revisió 
crí� ca del què va signifi car la 
transició espanyola, alhora 
que explica� va de com es 
van viure aquells anys.

L’exalcalde, Miquel Llu-

gany, va explicar que en 
aquella època “hi havia un 
procés molt il·lusionant, 
semblant al què està passant 
en aquests moments, calia 
sor� r del túnel” i reconeix 
que “potser no tot es va 
fer bé”.

El primer alcalde després 
de la dictadura, del Par� t So-
cialista Unifi cat de Catalunya 

(PSUC), i que va governar 
des del 1979 fi ns al 1994, 
va recordar el cop d’estat 
del general Tejero com “el 
moment més di� cil”. Llugany 
va explicar que els regidors 
es van tancar a l’Ajuntament 
i van rebre el suport de 
molts ciutadans que van 
sor� r al carrer per si calia 
defensar la jove democràcia. 

Afortunadament, a Rubí no 
es va produir cap moviment 
insurgent i va quedar com 
una anècdota.

“Soroll de sabres”
El sindicalista rubinenc de 
CCOO Miquel Cas� llo va re-
cordar que la negociació per 
una nova Constitució “no 
va ser igualitària” i que hi 

havia “soroll de sabres”. Per 
aquest mo� u, Cas� llo afi rma 
que en aquell moment el 
més prioritari era “enterrar 
el franquisme, canviar de 
règim”.

El sindicalista també va 
destacar que el desenvolu-
pament de la Constitució 
no ha estat el més idoni, 
ni en qüestions socials ni 
econòmiques: “Pensàvem 
que el segle XXI ens agafaria 
amb una democràcia més 
avançada, més oberta i el 
que hi ha hagut és un retro-
cés democràtic, no ho dic 
jo, ho diuen els organismes 
internacionals”.

Per la seva banda, Jaume 
Parras va destacar que la 
transició va ser “un període 
de canvis molt important a 
escala polí� ca, econòmica i 
social” i que “va marcar una 
generació”. El fet que fos un 
gran pacte, va dir, signifi ca 
també que “cal revisar-lo 
constantment, perquè la 

història i la societat canvien”. 
Vist amb perspectiva, per 
l’historiador rubinenc, “hi 
va haver concessions que 
no van ser adequades: l’en-
caix nacional, per exemple, 
o la legitimació del règim 
anterior”.
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La campanya de � nença responsable 
impulsa la inscripció d’animals al cens

M. CABRERA

L’Ajuntament va iniciar al 
desembre una campanya 
informativa relacionada 
amb la tinença responsa-
ble d’animals dins de la 
inicia� va ‘Siguem Cívics’. La 
campanya ha consis� t en 
la instal·lació de carpes en 
diferents punts de la ciutat 
per informar sobre l’orde-
nança de � nença d’animals, 
així com els drets i deures 
dels propietaris. A més, 
s’han organitzat sessions 
formatives sobre la rela-
ció entre els animals i els 
propietaris. L’Ajuntament 
calcula que per les carpes 
han passat unes 2.500 per-
sones i que un centenar han 
par� cipat en la formació.

En paral·lel a aquestes 
accions, s’han repar� t 2.285 
tríp� cs informa� us i 1.066 
lots d’higiene animal que 
contenen un dispensador 
de bosses per a recollir cor-

Una jove, passejant un gos al centre. / Arxiu

Més de mig miler de 
multes el 2017 relacionades 
amb la � nença d’animals
Durant el 2017, la Policia 
Local va posar 573 multes 
relacionades amb l’orde-
nança de � nença respon-
sable d’animals. La majoria 
de les quals van ser per dur 
el gos deslligat o perquè 
l’animal no estava inscrit 
al cens. De les multes, 

només 16 van ser per no 
recollir les deposicions i 15 
perquè l’animal va orinar 
en un lloc prohibit per fer-
ho. Pel que fa als gossos 
potencialment perillosos, 
cal destacar que es van 
posar 47 sancions perquè 
no duien morrió. / DdR

rectament els excrements a 
l’espai públic i una ampolla 
per esbandir l’orina.

Tot plegat, ha ajudat a 
fer que el nombre d’animals 
inscrits al cens municipal 
es dispari: “La campanya 
ha tingut un gran impac-
te, el cens d’animals s’ha 
incrementat molt”, ha ex-

plicat el regidor de Salut, 
Sergi Garcia. Ara mateix, hi 
ha 3.310 animals censats: 
2.818 gossos, 481 gats i 11 
fures. És obligatori a tot 
Catalunya censar gats, gos-
sos i fures, té un cost de 13 
euros i només es paga una 
vegada. L’Ajuntament calcu-
la que només estan censats 

entre un 12% i un 15% dels 
animals. Ara, la campanya 
es traslladarà a les escoles, 
amb tallers específi cs per 
treballar el civisme de for-
ma transversal.

Segons ha explicat Gar-
cia, la campanya té com 
a objec� u “sensibilitzar la 
ciutadania i també informar 
sobre els drets i deures 
dels propietaris d’animals, 
introduint el concepte del 
benestar animal”.

Anàlisi de l’ADN
Pel que fa a la moció que 
es va aprovar per impul-
sar l’anàlisi de l’ADN dels 
excrements trobats a la 
via pública, de moment 
està aparcada. El regidor 
de Salut apunta que ara 
la prioritat és “ampliar el 
cens”, ja que iniciar anàlisis 
d’ADN amb poques mos-
tres suposa “una despesa 
que pot resultar molt poc 
efec� va”.

De� nguts tres 
veïns de Rubí 
com a membres 
d’una banda 
dedicada a robar 
en habitatges

La Policia Local deté dos rubinencs 
com a presumptes autors de 
delictes de violència de gènere

Els Mossos d’Esquadra han 
desactivat i detingut un 
grup criminal format per 
tres homes de nacionalitat 
xilena i veïns de Rubí que es 
dedicaven a cometre roba-
toris amb força a l’interior 
de domicilis de municipis de 
l’àrea metropolitana.

La inves� gació es va ini-
ciar gràcies a un tes� moni 
d’un dels robatoris, que 
va observar la fugida d’un 
individu en un vehicle de 
lloguer. El 2 de març, la poli-
cia va desplegar un opera� u 
a Ripollet, on van detenir 
els membres del grup quan 
sor� en de robar d’un domi-
cili, amb les joies sostretes 
encara a les butxaques. 
L’endemà, es va realitzar 
un registre en el pis de Rubí 
on vivien i es van recuperar 
un total de 200 joies i 40 
rellotges d’alta gamma. Fins 
al moment, els Mossos han 
relacionat els tres de� nguts 
amb 12 robatoris amb força 
en domicilis. / DdR

Segons les es� macions de l’Ajuntament, només el 15% 
dels animals de companyia que hi ha a Rubí estan censats

Només el 15% dels animals que hi ha a Rubí estan censats. / Cedida

La Policia Local de Rubí 
va detenir a mitjans de 
mes dos homes denunci-
ats per les seves parelles 
per violència de gènere. 
Tant les víctimes com els 
presumptes agressors resi-
deixen a Rubí i un d’ells se-
ria reincident en aquestes 
conductes. Les dues dones 
van sol·licitar una ordre de 
protecció, que seran valora-
des per l’autoritat judicial.

Plantacions de marihuana
D’altra banda, el cos policial 
també ha descobert aquest 
mes de març dues plantaci-
ons de marihuana a l’inte-
rior de dos habitatges de la 
ciutat. Les dues plantacions 
van ser desmantellades en 
un disposi� u conjunt de la 
Policia Local amb agents 
de la comissaria de Rubí 
del cos de Mossos d’Es-
quadra.

Una d’elles va ser desco-
berta quan la Policia Local 
va ser requerida per una 
gran fuita d’aigua a l’in-
terior d’un pis buit. Quan 
els agents van accedir a 

l’interior de l’habitatge 
per intentar evacuar l’aigua 
acumulada per la fuita, van 
comprovar com tota una 
planta de l’immoble estava 
dedicada a la plantació de 
marihuana, amb una instal-
lació elèctrica i de rec.

L’altra plantació va ser 
localitzada quan agents de 
la Policia Local van atendre 
un requeriment per molès-
� es causades per gossos. 
Quan els agents van arribar 
al domicili van observar la 
porta d’accés trencada i 
el pany forçat i van sen� r 
corredisses a l’interior. Els 
agents van entrar a l’habi-
tatge, pensant que podia 
tractar-se d’un robatori, i 
es van amb instal·lacions 
elèctriques i de rec, així 
com una gran quan� tat de 
plantes de marihuana i de 
caixes d’aquesta substància 
ja recol·lectada. Fins ara 
s’ha efectuat la detenció 
d’una persona imputada 
per un delicte contra la 
salut pública i un delicte 
de defraudació de fluid 
elèctric. / DdR
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El vidre i el paper són els residus 
que més reciclen els rubinencs
Segons una enquesta, els ciutadans de Rubí no volen 
el sistema porta a porta, però sí bonifi cacions fi scals
REDACCIÓ

Segons una enquesta encar-
regada per l’Ajuntament de 
Rubí, el 92% dels rubinencs, 
recicla, tot i que no totes 
les fraccions. L’estudi l’ha 
elaborat Retailtalent amb 
una mostra de més de 500 
enquestes i una es� mació 
d’error del 4,31%.

Així, de tots els enques-
tats, el 59% afi rma que re-
cicla totes les deixalles que 
produeix, mentre que un 
33% diu que només algunes 
fraccions. D’aquesta forma, 
el 86% d’enquestats recicla 
el vidre, el 80% el paper, el 
74% els envasos i el 64% la 
matèria orgànica.

El pitjor inconvenient 
de les persones que han 
participat en l’enquesta 
per no reciclar és la falta 
d’espai a casa. Una amplís-
sima majoria és conscient 

que la recollida selec� va és 
imprescindible per garan� r 
qualitat de vida a les ge-
neracions futures i un 81% 
consideren insolidàries les 
persones que no reciclen.

Ara bé, el 63% no creuen 
que s’hagi de penalitzar 
aquells que no reciclen i 
en canvi afi rmen que s’es-
forçarien més a reciclar 

si hi hagués bonifi cacions 
fi scals.

Pel que fa al sistema ac-
tual de recollida de residus, 
el 76% està en contra del 
sistema porta a porta i el 
70% considera que l’actual 
sistema és prou bo.

L’enquesta s’ha fet en el 
marc de l’elaboració del Pla 
de Residus.

Qües� onari a la 
ciutadania per 
par� cipar en el 
Pla de Residus
L’Ajuntament ha posat en 
marxa un procés par� ci-
pa� u al voltant del Pla de 
Residus 2018-2025, que 
s’està elaborant. Es tracta 
d’un senzill qüestionari 
obert a la participació 
ciutadana a través del 
qual els rubinencs poden 
expressar les seves pro-
postes en aquest àmbit. 

El qües� onari es vehi-
cula a través de la plata-
forma ciutadana Decidim, 
impulsada per l’Ajunta-
ment de Barcelona, i que 
Rubí, com molts altres mu-
nicipis, farà servir a par� r 
d’ara per promocionar 
processos par� cipa� us. 

Les dades de reciclatge a Rubí encara estan per sota de la m� jana 
catalana. / Arxiu

Defi nit el projecte de restauració 
de la font de Can Moritz
REDACCIÓ

Els veïns de Castellnou van 
conèixer fa uns dies el pro-
jecte d’intervenció paisat-
gís� ca per adequar l’entorn 
de la font de Can Moritz que 
l’Ins� tut de Salut Global de 
Barcelona i l’alumnat del 
màster en Intervenció i Ges-
� ó del Paisatge i el Patrimoni 
de la UAB han dissenyat, en 
el marc del projecte europeu 
BlueHealth.

L’Ajuntament de Rubí, 
per la seva banda, ha pre-
sentat les fases previstes per 
renovar el brollador durant 
els pròxims dos anys. Això 
inclou l’arranjament del ta-
lús del costat de la font, la 
creació d’una passera, la 
reparació del conducte per 
on passa l’aigua i el projecte 
de restauració de la font, que 
encara s’està redactant.

Després del procés de 
par� cipació ciutadana, s’ha 
optat per fer una intervenció 
aprofi tant materials naturals 
existents a la zona. Així, s’ha 
dissenyat un camí de bom-
bolles blaves –fet a par� r de 

troncs reaprofitats que es 
pintaran de color blau–, que 
unirà la zona d’estaciona-
ment davant de l’esplanada 
amb la zona on l’Ajuntament 
ubicarà la nova passera d’ac-
cés a la font. El camí es podrà 
u� litzar com a espai de jocs 
i ac� vitats.

Està previst que a la zona 
es plan� n una quinzena d’es-
pècies autòctones, com pins 
i alzines, i 20 ametllers, que 
estaven molt presents a la 
zona abans de la seva urba-
nització.

En una altra pe� ta àrea 
de l’esplanada, es plantaran 
uns 60 arbustos de 10 espè-
cies diferents. La intervenció 

també inclou la col·locació 
d’una tanca per limitar l’accés 
dels vehicles motoritzats a la 
zona, la instal·lació de dues 
taules de pícnic i papereres, 
la desbrossada de l’espai i la 
re� rada d’escombraries.

Jornada de plantació
L’actuació s’iniciarà aquest 
dissabte amb una ac� vitat 
familiar. Els impulsors del 
projecte han convidat els 
veïns de la zona a par� cipar 
en la restauració de l’entorn 
de la font amb la plantació 
de 35 arbres. A l’abril, està 
prevista una nova jornada 
par� cipa� va per dur a terme 
la resta d’accions.

El projecte preveu restaurar la font i el seu entorn. / Iban Coca

Centenars de veïns 
assisteixen a la calçotada 
popular de la Zona Nord

Centenars de persones van 
par� cipar dissabte en la cal-
çotada popular organitzada 
per l’Associació de Veïns 
de la Zona Nord. El dinar, 
que va tenir lloc a les instal-
lacions del Club Petanca 
Vallès, va comptar amb la 
presència, entre altres, de 

l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Mar� nez, qui va assegurar 
que “per nosaltres és molt 
valuós compar� r les festes i 
celebracions amb els nostres 
veïns”. També hi van assis� r 
diversos regidors del govern 
i alguns dels grups de l’opo-
sició./ DdR

El dinar va tenir lloc a les pistes del Club Petanca Vallès. / Localpres
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Més de 700 rubinenques assisteixen als 
balls del Dia Internacional de les Dones

El Casino va acollir dijous 
i divendres de la setmana 
passada els dos balls orga-
nitzats per l’Ajuntament amb 
mo� u del Dia Internacional 
de les Dones. Més de 700 
rubinenques van assis� r a la 
proposta –més de 300 dijous 
i 400 divendres–. Inicialment 
només s’havia programat la 
sessió de divendres, però pel 
fet que les 400 invitacions 
disponibles es van exhaurir 

ràpidament, el consistori 
va organitzar una sessió 
dijous. L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, la regidora de 
Polí� ques d’Igualtat, Maria 
Mas, i la regidora de Serveis 
a les Persones, Marta García, 
van assistir a la sessió de 
dijous. Mar� nez va ressaltar 
“la gran demanda d’aquesta 
activitat, que representa 
un pe� t homenatge a totes 
les dones rubinenques” i va 

agrair públicament la feina 
desenvolupada pel Servei 
d’Informació i Atenció a les 
Dones (SIAD) durant tot 
l’any, oferint assessorament 
i suport a les dones de la 
ciutat.

Les ac� vitats del Dia In-
ternacional de les Dones 
con� nuen durant tot el mes 
de març de la mà de diferents 
serveis municipals, en� tats i 
par� ts polí� cs. / DdR

Les dones assistents al ball, amb l’alcaldessa i les regidores de Polí� ques d’Igualtat i de Serveis a les 
Persones. / Localpres

Marta García guanya les entrades 
pel Barça-Madrid de Comerç Rubí

La rubinenca Marta García 
García ha estat la guanya-
dora del sorteig de dues 
entrades per veure el clàssic 
Barça-Madrid del pròxim 5 
de maig. El sorteig correspon 
a la campanya engegada per 
l’associació Comerç Rubí co-
incidint amb el Dia del Pare. El 
sorteig va tenir lloc divendres 
passat a la tarda a la plaça 
Pere Esmendia. 

L’afortunada guanyadora, 
il·lusionada amb el premi, va 
explicar que havia omplert 
diverses butlletes i que les 
havia dipositat en diferents 
botigues per participar en 
el sorteig, ja que és clienta 
habitual del comerç local. A 
més, li agrada el futbol i és 
molt culé. 

La propera campanya de 
Comerç Rubí serà pel Dia de 
la mare, on el guanyador o 
guanyadora rebrà un val de 
500 euros per gastar en els 
comerços locals. 

Les campanyes han re-
but algunes crítiques per 
part de par� ts locals i alguns 
ciutadans que les consideren 
‘sexistes’. L’en� tat ha dit que 
els premis responen a una 
qües� ó de dates: el Barça-
Madrid és el 5 de maig, mo� u 
pel qual no s’hauria pogut fer 
pel Dia de la mare, que és el 6 
de maig. Comerç Rubí també 
afegeix que “el premi de les 
entrades el podia guanyar 
un home o una dona, com 
també el regal del val de 500 
euros”. / DdR

La guanyadora de les entrades, amb el president de Comerç Rubí, 
Miquel Ortuño. / Cedida

Rubí Jove obre les inscripcions 
per a les ac� vitats de primavera 
REDACCIÓ

Rubí Jove ha obert les ins-
cripcions per a la nova pro-
gramació d’activitats de 
primavera, que es desen-
voluparà entre els mesos 
d’abril i juny. Les inscripcions 
es poden fer fi ns a aquest 
divendres i del 3 al 6 d’abril 
de 17 a 21 hores a través del 
web de Rubí Jove i, en el cas 
dels cursos, presencialment 
a l’Espai Jove Torre Bassas.

L’equipament juvenil 
ofereix aquesta primavera 
un curs de 10 hores de 
primeres cures i un altre de 
25 hores de gestió de les 
emocions. A més, el jovent 
rubinenc podrà accedir a 
les següents píndoles for-
ma� ves d’una hora i mitja 
de durada: ‘Què em poden 
preguntar en una entrevista 
de feina?’, ‘Com i on buscar 
feina per treballar a l’es� u’ i 
‘Pros i contres de les xarxes 
socials per trobar feina’.

Pel que fa als tallers, 
la programació adreçada 
a joves de 12 a 18 anys 

L’Espai Jove Torre Bassas està ubicat al carrer Sabadell. / Arxiu

inclou sessions de grafiti, 
il·lustració i còmic, street 
dance, guitarra, boxa, Kpop 
i la proposta Fem deures. 
Els joves de 18 a 30 anys 
podran gaudir d’un taller 
de balls lla� ns i un altre de 
fotografi a. A més, s’han pro-
gramat sessions de teatre i 
de teatre musical aptes per 
als dos grups.

Durant aquest trimestre, 
l’equipament juvenil manté 

l’àmplia oferta de serveis 
d’assessoria però hi incor-
pora algunes novetats. Així, 
com a complement al Punt 
Jove LGTB+ es programaran 
unes colònies LGTBI per a 
joves de 12 a 17 anys del 9 
al 14 de juliol, a banda d’un 
berenar amb l’ac� vista Pa-
tricio Vindel el 12 d’abril en 
el marc del projecte Ciutats 
Defensores dels Drets Hu-
mans. A més, la Torre Bassas 

consolida l’Assessoria socio-
laboral, l’Espai d’orientació i 
recerca de beques i ajuts per 
a la con� nuïtat dels estudis 
i el Consultori sexual i de 
parella. Per assis� r a alguna 
de les assessories especi-
alitzades, cal demanar cita 
prèvia a través de rubijove@
rubijove.cat o trucant al 93 
699 16 63.

A més, amb motiu de 
Sant Jordi, acollirà el fes� val 
Retorn al microteatre (21 
d’abril), una poetry jam (22 
d’abril), un taller de roses 
(23 d’abril) i un taller d’es-
criptura crea� va al rap (23 
d’abril). El Dia de la Terra 
també es commemorarà a la 
Torre Bassas, amb un taller 
de cosmètica natural (25 
d’abril) i un de reparació de 
bicis i skates (27 d’abril). La 
cultura otaku es donarà cita 
el 12 de maig en un fes� val 
de l’Associació Juvenil Otaku 
Rubí i tornarà a l’equipa-
ment la programació ‘La pri-
mavera la sang altera’, amb 
ac� vitats relacionades amb 
els hàbits saludables.
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la primera fase de la reforma de ca n’oriol té un pressupost de 4 milions d’euros.  / M.c.

ERc reclama un “plantejament global” 
abans de reformar el parc de ca n’oriol
M. cabRERa

Malestar entre els regidors 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) per la pro-
posta que ha fet l’equip de 
govern sobre la reforma del 
parc de Ca n’Oriol. La millora 
d’aquest espai de la ciutat 
és una de les propostes es-
trella d’Esquerra, motiu pel 
qual van donar suport a la 
reserva de 4 milions d’euros 
per iniciar la primera fase de 
la remodelació. “La medio-
critat de l’equip de govern 
fa que tinguem un projecte 
que no té un plantejament 
global de parc i la ciutat 
hi surt perdent”, afirma el 
portaveu dels republicans, 
Xavier Corbera.

Per Esquerra, cal con-
figurar les millores tenint 
en compte que el parc té 
60 hectàrees i posterior-
ment desenvolupant les 
diverses fases. La proposta 
que ha presentat el govern 
afecta només 4 hectàrees 
de terreny i Corbera consi-
dera que “el que es faci en 
aquesta zona condicionarà 

les properes actuacions, 
per això primer cal pensar 
de forma global”.

Pel portaveu de la for-

mació, el projecte no és 
prou ambiciós, ja que apun-
ta que en la seva elaboració 
no ha participat cap equip 
multidisciplinari d’enginyers 
agrònoms ni experts en 
paisatgisme, tal com Es-
querra diu que va suggerir 
al govern.

Corbera, que va conèixer 
el projecte en una trobada 
fa unes setmanes, també 
critica que la proposta del 

govern sigui tancada: “Cal 
un procés participatiu, igual 
que es va fer per remodelar 
la plaça Doctor Guardiet, 
on es posin sobre la taula 
diverses possibilitats i els 
ciutadans puguin escollir 
quina és la millor”.

També ha criticat que 
l’actual proposta tingui pre-
vist actuar en una zona 
agrícola que el govern es va 
comprometre a respectar.

Els republicans 
creuen que són 
els ciutadans qui 
han de triar el 
projecte entre 
diverses propostes

c’s vol que Rubí sigui en 
el futur una ‘smart city’
El grup municipal de Ciu-
tadans (C’s) presentarà en 
el Ple una moció per tal 
que Rubí es transformi en 
una ‘smart city’, una ciutat 
intel·ligent. Segons explica 
el portaveu de la formació, 
José Abadías, això implica 
impulsar un pla estratègic 
en aquest sentit i adoptar 
mesures com “crear una 
comissió específica per 
iniciar el procés, optar a les 
convocatòries de subven-
cions de fons europeus o 
unir-se a la Xarxa de Ciutat 
Intel·ligents”.

Abadías ha destacat 
que no es tracta de crear 
“un escenari futurista i 
mecanitzat”, sinó de per-
metre que la ciutat “sigui 
capaç de resoldre els pro-
blemes quotidians dels 
ciutadans amb solucions 
innovadores, permetent 
una millor gestió dels re-
cursos” i d’aquesta forma 
transformar Rubí en “una 
ciutat sostenible, accessible 
i que millori la qualitat de 
vida dels veïns”.

L’edil ha ressaltat que 
l’àmbit d’actuació estaria 

relacionat amb l’econo-
mia, la gestió pública, la 
mobilitat i la sostenibilitat, 
utilitzant la tecnologia per 
proposar millores destina-
des als ciutadans.

C’s posa com a exemple 
d’aquestes accions fer que 
el transport sigui més eficaç 
i ecològic, una administra-
ció més efectiva i senzilla o 
una gestió de residus i de 
l’aigua més sostenible.

Amb aquesta moció, 
segons apunta Abadías, 
no es pretén preveure una 
dotació econòmica per 
impulsar aquesta iniciativa, 
sinó desenvolupar idees 
per al projecte.

Fanals solars
Aquesta no és la primera 
proposta de C’s destinada 
a avançar cap a una ciutat 
intel·ligent i sostenible. En 
els pressupostos del 2017, 
la formació taronja va ne-
gociar la implementació de 
fanals solars en les zones 
d’esbarjo per a gossos. Una 
proposta que de moment 
l’Ajuntament encara no ha 
dut a terme. / DdR
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Ara, el Casino només es pot utilitzar en activitats puntuals. / Arxiu

El PDeCAT ha iniciat un cicle de conferències sobre temes d’actualitat 
en els propers mesos. / L.L.

Iniciativa per Catalunya reclama “transparència 
i consens” per a la reforma del Casino

El PDeCAT aposta per l’habitatge social per 
solucionar el problema del preu del lloguer

reDacció

Iniciativa per Catalunya 
Verds (ICV) ha reclamat a 
l’equip de govern “transpa-
rència i consens” per tirar 
endavant la reforma del 
Casino. La formació critica 
que l’executiu vulgui tirar 
endavant la rehabilitació del 
Casino “sense el Pla d’Equi-
paments aprovat i sense 
passar pel Ple municipal”.

En aquest sentit, apunta 
que el projecte executiu, 
que puja a més de 4 milions 
d’euros, passarà per la Junta 
de Govern Local el pròxim 
23 de març i que no s’ha 
compartit amb la resta de 
grups municipals.

Per al portaveu d’ICV, 
Ramon Capolat, “la manca 
de transparència amb la 
qual el govern municipal 

lara lóPez

L’accés a l’habitatge ha estat 
la temàtica escollida en la 
primera sessió de debats or-
ganitzats pel Partit Demòcra-
ta Europeu Català (PDeCAT), 
que va tenir lloc divendres 
de la setmana passada. La 
sessió va comptar amb les 
opinions de Damià Calvet, 
director de l’Institut Català 
del Sol (Incasòl), l’economis-
ta Ivan Aguilar i el regidor 
del PDeCAT, Víctor Puig, com 
a presentador. Els experts 
van explicar que el principal 
problema actual d’accés a 
l’habitatge és l’increment 
dels preus dels lloguers, 
una situació que es pot so-
lucionar augmentant el parc 
públic de lloguer i allargant 
la durada mínima dels con-
tractes fins als 5 anys.

Actualment, Catalunya 
compta amb 15.000 habitat-
ges de parc públic promoguts 
per l’Incasòl, l’agència de la 
Generalitat que promociona 
habitatge públic, i 10.000 
d’altres agències públiques 
o fundacions privades. En 
aquest sentit, Damià Calvet 
va afirmar que el parc públic 
d’habitatge a Catalunya és 
“escàs”, situant-se al vol-
tant del 2%, mentre al nord 
d’Europa la quota d’aquest 
tipus d’habitatge està entre 
el 20% i el 22%. Per avançar 

pretén posar en marxa el 
projecte d’un equipament 
emblemàtic de la ciutat 
és una mostra de la seva 
debilitat i la incapacitat de 
millorar la ciutat des del 
consens”.

Els ecosocialistes criti-

en aquesta qüestió, la Gene-
ralitat ha elaborat el Pla Ter-
ritorial Sectorial d’Habitatge 
que pretén incrementar un 
15% l’habitatge de primer ús 
en els propers 15 anys. 

En relació al problema 
del lloguer, Calvet va explicar 
que una major oferta d’ha-
bitatge social provoca una 
reducció generalitzada dels 
preus del mercat. Per evitar 
que els ciutadans siguin 
expulsats de les ciutats més 
encarides o que la gent jove 
no pugui accedir a l’habitat-
ge, s’han d’impulsar políti-
ques executives, legislatives i 
fiscals des de l’administració 
local i nacional per pal·liar la 
inflació de preus. 

El responsable de l’Inca-

quen que la decisió sobre 
els usos del Casino, pas 
previ a la reforma, hau-
ria de formar part del Pla 
d’Equipaments municipal, 
un document que encara 
no s’ha enllestit. “Se suposa 
que el Pla havia d’estar vi-

sòl va admetre que, durant 
els últims anys, la Generali-
tat va prioritzar la promoció 
d’habitatges en règim de 
compra-venda, mentre que 
no es va ampliar gaire l’ofer-
ta de lloguer social. L’àrea 
metropolitana de Barcelona 
és on fan més falta aquest 
tipus de contractes, però 
també estan ampliant l’ofer-
ta a la resta de Catalunya. 
Rubí és una de les ciutats 
on més ha pujat el lloguer, 
igual que la resta de ciutats 
de l’àmbit metropolità. Per 
aquest motiu, l’Incasòl ja ha 
posat en marxa una promo-
ció de 26 pisos de lloguer 
social al barri de Can Sant 
Joan de Rubí. 

El portaveu del PDeCAT 

gent entre el 2016 i el 2019, 
però ens vam quedar en la 
fase de participació ciuta-
dana, tancada el setembre 
del 2016, i des d’aleshores 
no tenim cap més notícia, 
document ni resultat”, diu 
Capolat.

Segons ICV, l’aprovació 
d’un projecte de reforma 
del Casino, sense planificar 
prèviament els seus usos, 
és “una irresponsabilitat i 
una falta de respecte a la 
ciutadania”.

Després de la seva apro-
vació a la Junta de Govern 
Local, el projecte de re-
habilitació passarà per un 
període d’exposició pública 
i d’al·legacions de 30 dies. 
ICV espera llavors poder 
veure com és aquest projec-
te per valorar la presentació 
d’al·legacions.

Rubí afirma que el seu partit 
és “molt crític amb la manca 
de polítiques d’habitatge de 
l’Ajuntament, ja que s’han 
perdut moltes oportunitats 
durant els últims anys per 
invertir en promocions d’ha-
bitatge públic”. Puig explica 
que consideren insuficient 
la inversió d’1,5 milions 
d’euros del pressupost anual 
en la construcció d’habitatge 
públic i que el govern hauria 
de definir clarament les 
seves línies d’actuació en 
aquesta qüestió. L’economis-
ta Ivan Aguilar va destacar 
que “l’objectiu de la política 
d’habitatge s’ha de cen-
trar en la quantitat d’oferta 
de lloguer, no en el preu”. 
Aguilar va afirmar que el 
problema principal de Rubí 
és la manca d’inversió de 
les constructores, i va posar 
Tòquio com a ciutat de refe-
rència per solucionar-ho, on 
la desregularització de part 
del mercat d’ús residencial 
va permetre a les cons-
tructores edificar immobles 
de forma ràpida i barata, 
de forma que els preus de 
compra-venda i lloguer van 
ser molt econòmics. 

Durant els propers me-
sos, el PDeCAT Rubí orga-
nitzarà més debats sobre 
temàtiques com les infraes-
tructures esportives, comerç 
i cultura, entre altres. 

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

www.inmoeuropeas.com

Pis de 110m2, quatre habitacions, menjador de 25m2, 
cuina independent amb pati interior, bany complet i la-
vabo de cortesia. Balcó de 7 m2. Zona Mercat-Ribes.
Preu: 165.000€ Ref.: DV2299

Pis seminou  de 86m2, tres hab., menjador de 23m2 amb 
sortida a gran balcó, cuina indep. amb safareig i dos banys 
complets. Orientació Est-Oest, sol tot el dia. Finca del 2010. 
Zona crta. Terrassa. Preu: 227.000€ Ref.: DV2310

Pis totalment reformat de 83m2, dues habitacions, menjador 
18 m2, cuina independent  i bany complet.  Balcó i Safareig. 
Zona Avinguda Estatut-Nort. Preu: 140.000€ Ref.: V2281

Pis de 94m2 amb plaça de PK inclosa en el preu! Tres 
hab. gran menjador de 24m2 amb sortida a balcó, cuina 
indep.amb sortida a safareig i dos banys complets. Finca 
del 2002 d’obra vista! Zona: La Serreta-Mercadona. 
Preu: 230.000€ Ref.: DV2308

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: 300€/mes  Ref.: DL2261

 uiaG
immobiliària de rubí
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Noèlia Borque i Jonatan Cobo, en una sessió plenària. / Arxiu

Fa uns anys, es van reti rar algunes torres d’alta tensió. / Arxiu

El PP expulsa del parti t els regidors
Jonatan Cobo i Noèlia Borque

VR acusa el govern de “falta de compromís” 
amb la reti rada de les línies d’alta tensió

CRISTINA CARRASCO

El president del Parti t Popu-
lar (PP) de Rubí, Rafa Páez, 
ha anunciat que el Comitè 
Nacional de Derechos y 
Garantías de la formació 
ha expulsat defi niti vament 
els regidors Jonatan Cobo 
i Noèlia Borque del parti t. 
Segons Páez, dimarts a la 
tarda, com a president local 
del parti t, va rebre la reso-
lució al recurs presentat per 
Cobo, un document on es 
rati fi ca l’expulsió decretada 
per aquest comitè en l’àm-
bit català.

L’expulsió dels dos edils 
es basa en el fet que Cobo 
i Borque no han seguit les 
directrius del parti t, no han 
assisti t a les juntes locals 
i no han votat als plens 
obeint les decisions de la 
formació, segons ha asse-
nyalat el dirigent popular. 
“Són qüesti ons que el comi-
tè ha considerat que estan 
objectivament provades”, 
ha apuntat.

Páez ha explicat que, a 
parti r d’aquesta resolució, 
el PP deixarà de tenir grup 
municipal i deixarà de per-
cebre l’assignació mensual. 

REDACCIÓ

A través d’un comunicat, Ve-
ïns per Rubí (VR) ha denun-
ciat “la falta de compromís” 
del govern municipal  amb  
el trasllat de les línies d’alta 
tensió que passen pel nucli 
urbà de la ciutat. 

La formació recorda que 
el seu grup municipal va 
presentar una moció al Ple 
el setembre de 2016, que 
va ser aprovada, per instar el 
govern municipal a impulsar 
de nou tots els projectes 
pendents i per crear la Co-
missió d’Energia Municipal. 

Segons Veïns per Rubí, 
“l’últi ma Comissió d’Energia 
municipal es va realitzar el 
15 de febrer de l’any 2017, i 
es va convocar una posteri-
orment el 6 de setembre de 
2017, que es va suspendre i 
ajornar sine die”.

Si l’expulsió es fa efecti va, 
els dos regidors passarien a 
ser no adscrits, tot i que el 
president del PP rubinenc 
creu que “per dignitat” 
haurien de renunciar a les 
seves actes de regidors.

“Procediment sense ga-
ranti es”
Per la seva banda, Jonatan 
Cobo ha explicat a Diari de 
Rubí que fins al moment 
no ha rebut cap noti fi cació 
de la seva expulsió per 
part del parti t. A més, ha 

En el comunicat, el parti t 
assenyala que el conveni per 
traslladar la línia que passa 
per l’avinguda de Can Fat-
jó, signat l’any 2006, recull 
que “l’Ajuntament s’havia 
d’encarregar de promoure 
i tramitar, a càrrec seu, els 
instruments urbanísti cs ne-
cessaris perquè l’emplaça-

assenyalat que l’afer és 
un procediment privat i 
que, si s’ha divulgat aquest 
document amb les seves 
dades, s’estaria infringint 
la llei de protecció de dades 
personals.

El regidor ha assegurat 
que si rep la noti fi cació d’ex-
pulsió del parti t, portarà el 
cas a la justí cia ordinària, 
ja que “es tracta d’un pro-
cediment arbitrari, sense 
garanti es i injust”.

Cobo també ha apuntat 
que ni ell ni Borque renun-

ment de la nova línia ti ngui 
les condicions urbanísti ques 
que permeti n la seva instal-
lació. També recollia que 
els permisos de parti culars 
i empreses afectades, així 
com les indemnitzacions de 
tot ti pus que corresponguin, 
serien gesti onades, i a càrrec 
de l’Ajuntament”. 

ciaran a la seva acta de re-
gidor i que “seguirem repre-
sentant al PP nacional i no 
al local, perquè aquest és 
un parti t que ja no existeix”. 
En aquest senti t, assegura 
que rep les instruccions per 
escrit del secretari executi u 
de Política Local del PP i 
alcalde de Guadalajara, 
Antonio Román.

Finalment, Cobo consi-
dera que el PP de Rubí “està 
mort, no són ni 10 persones 
supeditades als interessos 
personals d’un parell”.

VR assegura que no té 
constància que l’Ajuntament 
de Rubí hagi dut a terme 
aquestes accions i afegeix 
que el conveni es va signar 
amb govern triparti t a Ca-
talunya i que la conselleria 
competent era dirigida per 
un conseller del PSC. “Mal-
grat això, no es van produir 
els treballs de desviament 
d’aquesta línia elèctrica, 
mentre que a altres muni-
cipis del nostre entorn sí 
que es van traslladar línies”, 
criti quen.  

VR creu que, després de 
la reunió informativa que 
es va promoure des de l’AV 
de Can Fatjó i de Sant Jordi 
Parc el passat mes de juliol 
“hem pogut observar la falta 
de suport i compromís per 
part del govern del PSC a les 
reivindicacions dels veïns 
d’aquests dos barris”.

Cobo assegura que no ha rebut cap noti fi cació de la direcció 
de la formació i que portarà el cas a la justí cia ordinària



En el marc del procés participatiu per 
elaborar el Pla de Residus, l’Ajunta-
ment ha encarregat una enquesta per 

tal de conèixer els hàbits i les opinions sobre 
el reciclatge i els residus entre els rubinencs.

L’enquesta aporta dades molt sorprenents, 
ja que el 92% dels enquestats afi rmen que 
reciclen i el 59% contesta, a més, que recicla 
totes les fraccions de les escombraries. Aques-
tes respostes contrasten signifi cativament 
amb les dades de reciclatge del 2017, perquè 
el percentatge de recollida de residus a la nos-
tra ciutat és del 35,4%. El 64,6% dels residus 
van a la fracció de resta. Altres consideracions 
destacades d’aquesta enquesta és que pràcti-
cament tothom considera que el reciclatge és 
imprescindible, però la majoria de persones 
no volen el sistema porta a porta perquè 

creuen que l’actual sistema ja funciona prou 
bé, encara que les dades de reciclatge siguin 
dolentes. També consideren que la gent que 
no recicla és insolidària, però no volen que 
hi hagi multes, i sí que volen bonifi cacions 
fi scals per les llars que reciclen.

Aquesta enquesta, elaborada per Retailta-
lent amb una mostra de 500 llars, ha de servir 
per acabar de confi gurar el Pla de Residus, 
el full de ruta del futur per la gestió de les 

escombraries.
Tenir en compte l’opinió de la ciutadania, 

encara que aquesta sigui contradictòria, és 
important, però encara ho és més assolir l’ob-
jectiu marcat per la Unió Europea. I aquest 
és clar: en dos anys cal que tots els municipis 
arribin a un 50% en la recollida selectiva. És 
cert que Rubí en el darrer any ha guanyat 5 
punts de reciclatge, però és absolutament in-
sufi cient. Si de debò el 96,2% dels rubinencs 

considera que reciclar és “imprescindible” i 
tenint en compte els costos econòmics de 
no reciclar, per no parlar dels ambientals, 
l’administració hauria d’avançar cap a altres 
models. A la comarca, només hi ha dos muni-
cipis per sobre del 50%: Matadepera (90,9%) 
i Palau Solità i Plegamans (75%) i els dos han 
arribat a aquestes dades utilitzant el sistema 
porta a porta.

No sabem com serà el Pla de Residus 
de Rubí, però si el que pretén és reciclar 
més i millor, el document haurà d’incloure 
un sistema que tingui en compte el porta a 
porta, encara que només sigui en determi-
nades zones de la ciutat. I abans, haurem 
d’explicar bé als ciutadans què és el porta a 
porta, quins són els seus benefi cis i els seus 
inconvenients.

Reciclar més i millor
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana               19 de març

Rubí Acull @RubiAcull

Tot el nostre suport als 
companys i companyes 
de @openarms_fund. El 
seu vaixell ha de tornar 
a navegar sens falta. Són 
imprescindibles #rubicity 
#welcomerefugees 
#volemacollir

Cartes de la Ciutadania
Sobre la atención del Centro de Salud Mental 
de Rubí
Con esta carta quiero expresar mi malestar y 
desacuerdo con la atención que estoy recibiendo 
en el Centro de Salud Mental de Rubí, del que 
soy usuario desde hace años. A lo largo de este 
tiempo, me han cambiado en diversas ocasiones 
de médico, no sé si por los recortes o por qué otro 
motivo. Recientemente me han vuelto a cambiar 
el psiquiatra que me atiende. En esta ocasión, y 
por primera vez, la médico, en la primera visita, 
me hizo pesarme, algo que no me habían hecho 
nunca, y en la segunda visita, de nuevo insistió 
en pesarme. No entiendo para qué esta psiquiatra 
tiene tanto interés en mi peso. Pero lo peor vino 
después, cuando me preguntó cuánto ganaba de 
pensión. Sinceramente, creo que es una pregunta 
vejatoria y que lo que yo gane no viene a cuento 
para mi enfermedad. No lo veo normal y así lo 
expresé. E incluso he puesto varias reclamaciones 
sin que me hagan caso. 

Es por ello que he decidido exponer mi queja 
públicamente y manifestar mi descontento con la 
atención que estoy recibiendo en el centro. 

José Antonio Martínez

Fotodenúncia
Illa de vianants sí, però en condicions
Fa un mes aproximadament que van arrencar 
les obres d’ampliació de l’illa de vianants. Jo 
estic a favor de facilitar les zones de passeig 
al centre, com es fa a moltes ciutats i estic 
content que s’hagi fet a Rubí i que s’estigui 
ampliant amb carrers com el de Maximí 
Fornés. Una altra cosa és que l’illa, per mi, ha 
d’estar en condicions per poder passejar. I a 
Rubí, malauradament, el manteniment no es 
fa com s’hauria de fer. A la foto, poden veure 
els forats de dues pilones que van ser retirades i 
que no només no s’han col·locat més, sino que 
s’han deixat els dos forats al mig de la vorera. 
Cal parar una mica d’atenció en aquestes coses, 
perquè no tindrem una ciutat com Déu mana 
mai. L’illa tindrà uns carrers nous i el principal 
que es veu deixat i envellit i això no hauria de 
ser. Ja no parlo del gust per triar jardineres, 
perquè això, va com dic a gustos. És la meva 
opinió. 

Antoni López
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L’any 1996 vaig iniciar la 
tasca, mai abandonada del 
tot, de fer recerca en la his-
tòria de la Unió Esportiva 
Rubí. D’aquesta feina van 
sortir-ne dos llibres i la 
recuperació de la dignitat 
perduda de qui té el seu pro-
pi origen en l’oblit. Des que 
vaig capbussar-me en la his-
tòria del club, em va fascinar 
el repte que per mi suposava 
llavors localitzar informació 
sobre el fundador i primer 
president, en Joan Franch 
Vilarnau, de qui ben poca 
cosa se’n sabia a Rubí. Van 
ser mesos d’autèntica fei-
na d’historiador, d’arxius i 
viatges aquí i allà que van 

permetre trobar el fil del 
qual anar tibant: de la Casa 
de l’Ardiaca, al registre civil 
de la plaça Medinaceli; de 
les ofi cines de l’Ajuntament 
de Barcelona del Portal de 
l’Àngel, on la bonhomia 
d’una funcionària em va 
deixar veure l’adreça dels 
Franch en una pantalla 
d’ordinador encara de tub, 
a presentar-me en aquell pis 
dels Franch al carrer Aragó 
on res sabien del passat 
rubinenc de l’avi Joan; de 
les trobades amb els nets, 
a l’entrevista amb el darrer 
fi ll viu, en una residència a 
l’antic poble de Sant Pere de 
Terrassa; de l’arxiu munici-
pal de Castellar del Vallès, 
a la tomba del cementi-
ri municipal... tot plegat, 
apassionant per a qui viu la 
professió amb el neguit del 
xafarder historicista.

Ja en aquell moment 
vaig lamentar que una per-
sona tan rellevant per al 
futbol local fos una ombra 
sense reconeixement a Rubí, 
i vaig proposar-me acabar 
amb aquella ignomínia. 
Massa anys, però, de reivin-

Joan Franch, la lluita contra 
l’oblit del Gamper rubinenc
JOSEP MARIA FREIXES
Llicenciat en Història

dicar en solitari la memòria: 
ni el club, ni la ciutat tenen 
present encara avui la seva 
fi gura. Primer, la indiferèn-
cia; després, la mala fe d’uns 
dirigents esportius que van 
manipular, a consciència, 
la història del club per 
simple enemistat personal 
amb mi; i ara, no sé ben 
bé què. En un calaix va 
quedar la idea de rebate-
jar el Municipal de Can 
Rosés amb el nom del 
fundador. Malgrat tot, 
no em resigno i segueixo 
burxant perquè algú, 
algun dia, posi remei a 
una injustícia que potser 
no té més importància 
que la de posar les coses 
al seu lloc i donar reco-
neixement a qui se’l mereix. 
En Joan Franch, esbojarrat 
personatge, entusiasta i 
apassionat, va fundar el la 
Unió Esportiva Rubí, va 
presidir el club i durant els 
gairebé 6 anys de vinculació 
va ser-ne el valedor econò-
mic i pedagògic. Eren temps 
d ’amateurisme, de pocs 
espais de lleure, en què el 
futbol aplegava multituds 
al modest camp de terra de 
Cal Cairot.

Fa  une s  s e tmanes , 
l’Ajuntament de Barcelona 
va procedir a retirar l’estàtua 
de l’esclavista Antonio Ló-
pez, el marquès de Comillas, 
de l’espai públic que ocupa-
va a la capital catalana. Ha 
costat materialitzar aquesta 
decisió, que feia anys que es 
movia en els plens munici-
pals de la ciutat comtal. A 
diferència d’Amèrica, on 
els carrers van numerats, 
despersonalitzats i neutres, 
a Europa hem mantingut la 
tradició de posar noms pro-
pis a les nostres vies i dedi-
car homenatges a persones 
que, per la seva actuació, ho 
mereixen i admeten un cert 
consens. Hauria de ser ben 
senzill, però en un país com 
el nostre en què la democrà-
cia borbònica fa 40 anys ens 
nega la memòria històrica, a 
voltes ens ha costat retirar 
reconeixements impúdics, 
com el d’Antonio López. 
Sabem que la transició dels 
70 va ser poc més que un 
pacte de les elits econò-
miques que sustentaven 
la dictadura amb les elits 
opositores, concretat en 

l’obertura de la menjado-
ra de l’Estat a tots el que 
s’avinguessin a participar de 
la festa, per a ells banquet, 

de la democràcia. El preu 
en termes històrics, però, 
ha estat molt alt. Amb tot, 
als municipis i ja des dels 
primers ajuntaments demo-
cràtics, el 1979, els carrers 
van recuperar en alguns 
casos, i estrenar en altres, 
noms que majoritàriament 
s’accepta que mereixen un 
reconeixement.

En això de donar grati-
tud als espais públics a per-
sonatges d’àmbit més local, 
a Rubí no vam ser gaire 
avantguardistes. Més enllà 
d’en Josep Guardiet, del 
mestre Magí Raméntol i del 
Doctor Maximí Fornés, no 
va ser fi ns als noranta que es 
va batejar una part del barri 
de Sant Jordi Parc, amb els 
noms de rubinencs il·lustres. 
La tasca, però, resta incom-

pleta: mentre conservem, 
i prou bé que em sembla, 
carrers com Cadmo, batejat 
fa un segle pel caprici d’un 
alcalde amant dels mites 
grecs, persones reals que van 
fer aportacions al civisme 
local romanen anorreats. 
Si s’observa la fotografi a 
de la tomba d’en Joan 
Franch al cementiri de 
Castellar del Vallès, feta 
una freda tarda de ge-
ner d ’ara farà quatre 
anys, hom assisteix a una 
imatge desoladora. El 
nínxol 364, on reposen 
les restes des de la seva 
mort, el 15 d’abril de 
1942, és una tomba sense 

làpida, sense nom, amb un 
avís d’embargament per im-
pagament que qui sap si ja 
s’ha executat. Sé que en els 
moments actuals de la vida, 
aquesta mena d ’accions 
no signifi quen gaire en la 
realitat d’un club esportiu 
que viu de tenir diners a la 
caixa i uns bons jugadors 
al camp, però sempre he 

reivindicat que reconèixer 
la tasca passada a qui s’ho 
mereix dignifi ca i ajuda a la 
consolidació d’un imaginari 
col·lectiu, i a crear un sentit 
de pertinença, tan necessari, 
per escàs, a les nostres ciu-
tats perifèriques.

Quan fa 22 anys vaig 
iniciar l’aproximació a la 
històr ia pr imigènia de 
l’esport i el futbol rubinenc, 
vaig proposar-me la dig-
nificació d’aquells que el 
temps havia cobert amb el 
mantell de l’oblit. Fa molt 
que tinc el cap en altres 
latituds, i amb la meva vida 
actual a cavall de Colòmbia 
i casa nostra, jo mateix havia 

cia; després, la mala fe d’uns 
dirigents esportius que van 
manipular, a consciència, 
la història del club per 
simple enemistat personal 

al seu lloc i donar reco-
neixement a qui se’l mereix. 
En Joan Franch, esbojarrat 

alcalde amant dels mites 
grecs, persones reals que van 
fer aportacions al civisme 
local romanen anorreats. 

làpida, sense nom, amb un 
avís d’embargament per im-
pagament que qui sap si ja 
s’ha executat. Sé que en els 

arraconat en Franch. Avui, 
però, aprofi tant la invitació 
dels companys, i amics del 
Grup de Col·laboradors 
del Museu de Rubí a parti-
cipar en una xerrada sobre 
el primer futbol rubinenc 
a l’Ateneu, reprenc la so-
litària tasca de molestar a 
qui té capacitat per posar el 
record d’en Joan Franch en 
un espai més digne del que 
disposen les seves restes físi-
ques. Passades dues dècades, 
segueixo bregant massa sol 
contra l’oblit d’un prohom 
de la rubinitat, el pioner en 
això de colpejar una pilota 
amb el peu: el Gamper 
rubinenc.

Imatge del nínxol de Franch.

“En un calaix va 
quedar la idea 

de rebatejar 
el Municipal 
de Can Rosés 

amb el nom del 
fundador”

“Esbojarrat 
personatge, 
entusiasta i 

apassionat, va 
fundar la Unió 

Esportiva Rubí, 
va presidir el 

club i durant els 
gairebé 6 anys 

de vinculació va 
ser-ne el valedor 

econòmic i 
pedagògic”



Divendres, 23 de març de 2018 ECONOMIA14

San� ago Iborra, veí de Rubí 
i peixater de professió, s’ha 
alliberat d’un deute de més 
de 30.000 euros després que 
el jutjat de Primera Instància 
de Rubí hagi dictat la cancel-
lació del seu deute amb 
diverses en� tats fi nanceres a 
par� r de l’aplicació de la llei 
de la Segona Oportunitat.

La llei, que va entrar en 
vigor el juliol del 2015, per-
met exonerar particulars i 
autònoms amb problemes 
fi nancers del seu deute si es 
demostren un seguit de re-
quisits. Entre aquests, abans 
d’acudir al concurs, el deutor 
ha d’intentar un acord amb 
els creditors per ajornar el 
deute, fixar un calendari 
de pagament inferior a 10 
anys o pagar-lo mitjançant la 
cessió de béns. Si no s’arriba 
a un acord, pot sol·licitar un 
concurs de creditors amb la 
mediació d’un jutge i dema-
nar al tribunal l’exoneració 
del deute parcial o total. 

A més, en els 10 anys 
anteriors a la sol·licitud, el 

La patronal catalana Cecot 
celebra el seu 40è aniversari
El març de l’any 1978 naixia 
Cecot, fruit de la unió de 
l’Ins� tut Industrial i la Unió 
Comercial i Industrial de 
Terrassa. La refl exió sobre 
la conveniència de parti-
cipar en una organització 
aglu� nadora, va impulsar 
les dues entitats empre-
sarials a concretar una 
mútua integració. Durant 
dos anys de converses, 
reestructuració de serveis, 
ges� ó de dualitats i de la  
diversitat de situacions 
en el si de les en� tats, el 
15 de març de 1978 es 
va fundar la Cecot com a 
confederació de gremis i 
associacions independents 
per branques d’ac� vitats, 
federats en una agrupació 
patronal única.

Des de l’organització, 
destaquen que la fundació 
de la Cecot va ser el resultat 
d’unes circumstàncies so-
cials, polí� ques i econòmi-
ques de l’època de la trans-
ició, però “també és l’èxit 
col·lec� u d’uns empresaris 
que van voler mantenir els 
valors que durant prop de 

dos segles havien impulsat 
altres persones en l’àmbit 
dels gremis, del comerç i 
la indústria”.

Segons l’organització, 
aquests valors es fonamen-
taven en impulsar no no-
més el creixement econò-
mic i empresarial dels seus 
negocis, sinó que aquest 
creixement havia d’anar en 
paral·lel i al mateix ritme 
que el desenvolupament 
del territori, de l’entorn i 
de la societat. 

Segons destaca Antoni 
Abad, president de Cecot, 
“aquesta consigna conti-
nua imperant en qualsevol 
de les accions que duen a 
terme totes i cadascuna de 
les persones que treballen 
a la Cecot”. 

Per Abad, “la nostra his-
tòria és la suma d’accions i 
esforços de moltes i moltes 
persones, anònimes o de 
renom, perquè al cap i a 
la fi , qui fa moure, evolu-
cionar i anar endavant a la 
Cecot, i a qualsevol empre-
sa, són les persones que hi 
formen part.” / DdR

L’empresa de Rubí Bound 4 Blue 
guanya el Premi Emprenedor XXI 
REDACCIÓ

L’empresa rubinenca Bound 
4 Blue ha guanyat el Pre-
mi Emprenedor XXI, en la 
categoria de Tecnologies 
Industrials, una iniciativa 
impulsada per CaixaBank 
a través de la gestora de 
capital risc Caixa Capital Risc 
i el Ministeri d’Economia, 
Indústria i Compe� � vitat, a 
través d’Enisa, a Espanya, i 
pel banc BPI, a Portugal.

Bound 4 Blue pretén es-
tablir les bases, sota criteris 
d’efi ciència i estalvi energè-
� c i econòmic, per incloure 
els sistemes de propulsió 
basats en l’ús del vent com 
a estàndard en el procés de 
construcció comercial de 
vaixells a nivell global.

Els guardonats de cada 
categoria han aconseguit 
25.000 euros i l’accés a un 
programa internacional de 
creixement organitzat amb 
la Singularity University i 
l’escola de negocis ESADE. 
A més, les dues empreses fi -
nalistes de cada sector tam-

bé � ndran accés a aquest 
programa de creixement.

L’acte de lliurament, que 
es va celebrar al CosmoCai-
xa de Barcelona, va estar 
presidit per Marcelino Ar-
menter, director general 
de CriteriaCaixa i president 
de Caixa Capital Risc; Luis 
Cabanas, director execu� u 
de Banca d’Empreses de 
CaixaBank; Pedro Barreto, 
administrador de BPI; Ma-
rio Buisán, director general 
d’Indústria i de la pime i 

president d’ENISA, i Daniel 
Kutner, ambaixador d’Israel 
a Espanya.

Pel que fa a la resta de 
guardons, s’han atorgat qua-
tre premis sectorials més a 
les empreses amb més po-
tencial de creixement en 
els àmbits de Ciències de 
la Vida, Tecnologies de la 
Informació, Negocis Digitals  
i Agroalimentari. La resta 
d’empreses guardonades 
han estat la fi rma portugue-
sa Immunethep (Ciències de 

la Vida); l’empresa andalusa 
Genially (Negocis digitals); 
la madrilenya Sheetgo (Ne-
gocis digitals) i la valenciana 
Visual (Agroalimentari).

Un total de 701 em-
preses s’han presentat en 
aquesta edició a la fase 
sectorial dels Premis Em-
prenedor XXI, que aquest 
any s’ha obert per primera 
vegada a Portugal, després 
que CaixaBank prengués 
el control de BPI el mes de 
febrer.

Responsables de l’empresa rubinenca, recollint el premi. / Cedida

Un comerciant rubinenc, alliberat 
d’un deute de 31.500 euros per la 
Llei de la Segona Oportunitat

deutor no pot haver-se be-
nefi ciat de la llei de la Segona 
Oportunitat ni haver estat 
condemnat per delictes con-
tra els drets dels treballadors 
o contra la Hisenda Pública, 
entre altres. 

Separat i amb un fi ll, el 
rubinenc va iniciar el procés 
el maig del 2017 per la seva 
situació de sobreendeuta-
ment. L’auto del jutge, de 

finals de febrer, dicta que 
Iborra pot acollir-se al bene-
fi ci de no haver de fer front 
a tots els deutes contrets i 
resol que tots els seus deutes 
queden cancel·lats.

A més, el cas és d’interès 
perquè és el primer en el 
qual s’expressa que el deute 
queda cancel·lat no només 
pel deutor, sinó també pels 
seus avaladors.

San� ago Iborra, amb la sentència. / Cedida



Montverd
c. Juan Ramón Jiménez, 1-9 
T. 650 96 96 62

HERBORISTERIA                          

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

DECORACIÓ LLAR               

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

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

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

ACADÈMIA

ACUPUNTURA

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

AUTOESCOLA   

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

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

ASSEGURANCES                           

BICICLETES                           

BIJUTERIA                         

Corium
T. 680 467 504
c. Llobateras, 88

CALÇAT                           

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

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

COMPLEMENTS    

CRISTALLERIA                           

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

DISTRIBUIDORA
DE SAL     

FERRETERIA                           

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

FRUITERIA

Nogales Peñalvez 
T. 93 697 11 05
c. Sabadell, 8

Fruitadona
T. 93 588 99 59
Av.Barcelona, 3

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
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PERRUQUERIA
CANINA                               

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

PINTURES                           

Iris Multicolor 
c. Abat Escarré, 51
T. 936 97 91 97

BricoRubi
T. 93 588 23 20
Av. Josep Ferrer i Domin-
go, 43-45

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

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

El Ratolí informàtic
T. 93 178 10 35
Travessera de Trafalgar, 38

AIR
T, 93 588 70 17
c. Llobateras, 18
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TOT EL QUE NECESSITES 
A UN COP D’ULL

HIPOTEQUES                          

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

INFORMÀTICA                           

IMMOBILIÀRIA                         

INSTAL·LACIÓ                           

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

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

MERCERIA                           

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

NETEJA

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

ÒPTICA                           

PERRUQUERIA                           

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

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



SERVEIS
ASSISTENCIALS                          

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

TALLERS COTXES                           

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

Hermanos Moya
T. 93 697 21 01
c. Lepanto, 28

B. Anguas
T. 626 22 36 76
c. Virgen de Fátima, 14

DYMIT Reformas
T. 647 81 65 40
Pg. de les Torres, 20

REPARACIÓ
VIDEO-TV 

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

ROBA                           

Crisma
T. 93 699 93 51
c. Lluís Ribas, 6
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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

TINTORERIA                           

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

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

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

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



GUÀRDIES NOCTURNES

MARÇ 2018

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

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

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

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

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

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

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

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

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43

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

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

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

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

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

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

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

LOZANO  Passeig Les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

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

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

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

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

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

XAPELLI  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

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

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

10.
11.

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

Divendres, 23 de març de 2018 SALUT I BELLESA18 

Taques solars: Quan 
i com eliminar-les?
L’esti u és l’època de l’any en 
què estem més exposats al 
sol. Els raigs solars, en peti -
tes dosis, són benefi ciosos 
per al nostre cos i per a la 
salut. Però les radiacions 
poden ser perjudicials i 
afavorir, per exemple, l’apa-
rició de taques solars a la 
nostra pell.

Tipus de taques
Cal tenir en compte que 
s’ha de diferenciar entre 
dos ti pus de taques a la pell 
que, a simple vista, poden 
presentar confusió

Taques solars o lentí gens
Les taques solars són de 
forma circular i apareixen 
a les zones del cos que 
han estat més exposades 
al sol. Aquestes taques 
surten del sol que ens ha 
donat 30 anys enrere, no de 
l’exposició del mateix any. 
L’epidermis té memòria i 
emmagatzema l’exposició 
crònica al sol. Aquest ti pus 
de taques poden aparèixer 
durant tot l’any.

Taques hormonals me-
lasmes
Les taques hormonals pre-
senten el mateix to de 
color que els lentígens, 
tenen una forma irregular 
i acostumen a aparèixer en 
persones joves o després 
dels embarassos. Aquestes 
s’accentuen a l’esti u amb 
l’exposició al sol tot i que 
que no sigui aquesta la 
causa que les origina. Per 
a aquest ti pus de taques es 
pot uti litzar el làser, encara 
que és necessari estudiar 
el cas per evitar qualsevol 
contraindicació.

A qui li apareixen?
L’aparició d’aquestes taques 
és més freqüent en perso-
nes de pell clara i en contra 
de les creences poden sorti r 
durant tot l’any. Les zones 
d’aparició dependran del 
sexe. En el cas de les dones 
és més habitual que les 
taques apareguin a la cara i 
a l’escot. En el cas dels ho-
mes, tenen més incidència 
a l’esquena.

És important que ens 
visitem per rebre una va-
loració d’un metge especi-
alista que ens aconselli el 
tractament més adequat 
en cada cas.

L’ús del làser i els seus 
benefi cis
El làser IPL és el sistema més 
adequat per a l’eliminació 
de les taques. La llum làser 
absorbeix la part fosca de la 
taca i la destrueix. El nombre 
de sessions dependrà del 
color d’aquesta i oscil·larà 
entre 2 i 6 sessions.

El moment més oportú 

per realitzar el tractament 
és entre la tardor i la pri-
mavera.

En contra del que es 
creu, la pell bronzejada 
ajuda a eliminar les taques 
amb làser. El moti u és que 
en ser més fosques, el làser 
les detecta millor i afavoreix 
el seu tractament.

El làser també deté l’en-
velliment de la pell i afavo-
reix la creació de col·lagen. 
És recomanable repetir 2 
o 3 vegades a l’any, ja que 
s’ha demostrat que cada 
sessió de 5 minuts equival 
a 3 mesos de rejoveniment 
de la pell. Fins i tot en pa-
ïsos com el Japó uti litzen 
aquest làser com un dels 
tractaments més habituals 
de rejoveniment.

Demana cita ara en 
qualsevol dels nostres cen-
tres.

Plataforma Mèdica Làser 
Policlinic Rubí

93 697 80 40
www.grup-policlinic.com
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El glaucoma afecta a más del 3% de la población española
El glaucoma es una enfer-
medad ocular que afecta al 
nervio ópti co y que padece 
más del 3% de la población 
española, suponiendo ade-
más una de las principales 
causas de ceguera. Se ca-
racteriza por una elevación 
de la presión intraocular 
hasta un nivel que provoca 
un daño irreversible en las fi -
bras nerviosas. Afecta sobre 
todo a personas mayores de 
40 años y es más frecuente 
si existen antecedentes fa-
miliares, miopía importante, 
diabetes o si se sigue algún 
tratamiento con corti sona.

Como explica el Dr. Fran-
cisco Salvador, de Clínica 
Creu Blanca, grupo de cen-
tros médicos especializados 
en prevención, diagnósti co y 
tratamiento de la salud, exis-
ten disti ntos ti pos de glauco-

ma: “El glaucoma crónico, el 
ti po más frecuente, no causa 
síntomas al principio. Con el 
paso del ti empo y la lesión 
gradual del nervio ópti co, se 
va produciendo una pérdida 
progresiva del campo visual. 
Si la enfermedad avanza y no 
se trata adecuadamente se 
produce la pérdida parcial o 
total de la vista”.

Existe otro ti po de glau-
coma cuya aparición es me-
nos frecuente pero más 
grave. Es el glaucoma agudo 
y en este tipo, aparte de 
dolor en el ojo, pueden 
manifestarse otros síntomas 
como enrojecimiento ocular, 
visión borrosa, dolor de 
cabeza, visión de halos alre-
dedor de las luces, náuseas y 
vómitos. Este ti po de glauco-
ma representa una urgencia 
oft almológica que a menudo 

requiere tratamiento con 
láser o quirúrgico.

“Es fundamental”, se-
ñala el Dr. Salvador, “que el 
glaucoma se diagnostique 
de forma precoz para evitar 
una pérdida irreversible de 
visión. Tradicionalmente 
se le ha otorgado mucha 
importancia a la presión 
intraocular en el diagnósti co 
del glaucoma, pero se han 

de tener en cuenta otras 
variables ya que, en muchas 
ocasiones, dicha presión 
se encuentra dentro de las 
cifras que se considerarían 
normales pero el nervio 
ópti co no puede soportarlas. 
Este ti po de glaucoma es el 
de ‘baja presión’”.

Así, el mejor tratamiento 
para el glaucoma es hacer un 
diagnósti co lo más precoz 

posible para evitar así la 
lesión irreversible del nervio 
ópti co. Por este moti vo se 
deben estudiar todas aque-
llas situaciones en las que 
la presión intraocular sea 
elevada o el nervio ópti co 
manifi este algún síntoma de 
lesión. “En la actualidad, dis-
ponemos de disti ntos ti pos 
de tratamiento, todos ellos 
dirigidos a bajar la presión 
del ojo con el objeti vo de 
mejorar la irrigación sanguí-
nea del nervio ópti co”.

La forma más frecuente 
de tratar el glaucoma consis-
te en la aplicación de colirios. 
Estos medicamentos actúan 
disminuyendo la producción 
de humor acuoso (el líquido 
que tenemos en la parte an-
terior del ojo) o facilitando 
su salida. Si el tratamiento 
se realiza de forma correcta 

en la mayoría de los casos se 
consigue frenar la evolución 
de la enfermedad. En el 
caso de que el tratamiento 
farmacológico no consiga 
controlar la presión intrao-
cular, suele ser necesario 
recorrer a la cirugía.

En casos muy avanzados, 
se puede recurrir a técnicas 
quirúrgicas invasivas, como 
la trabeculectomía y la es-
clerotomía profunda no per-
forante. Ambas reducen la 
presión intraocular creando 
vías de escape controlado de 
humor acuoso. Algunos ca-
sos especiales de glaucoma 
requieren la implantación de 
una válvula de drenaje arti -
fi cial. “Cabe señalar que las 
intervenciones mencionadas 
no permiten recuperar la vi-
sión perdida pero sí prevenir 
la que se conserva”.
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OFERTES I 
DEMANDES

SE NECESITA personal para 
trabajar en cocina en Sant 
Cugat, enviar CV a cv@xarlot.
com o Restaurant Matilda

LLOGUER 
I VENDA

ALQUILO hab. con cocina. 
300€. 656.625.766



Divendres, 23 de març de 2018MASCOTES 21

Así es, incierto es el desti no que hasta el momento 
ha acompañado a la vida de nuestro pequeño 
Rockefeller, desde que llegara a Rodamons de 
Rubí. El caso de Rockefeller nos lleva al pasado 
mes de junio, cuando recibíamos aviso de que un 
pequeño cachorro deambulaba por una carretera 
en la zona de Can Rosés. Cuando nos dirigimos a 
su búsqueda, nos encontramos con una pequeña 
bolita de tan solo 350 grs de peso y los ojitos cu-
biertos de legañas a causa de un herpes virus que 
por fortuna pudimos tratar a ti empo. 

Pero como relatan alguna de nuestras com-
pañeras, Rockefeller fue el pati to feo en el que 
nadie se fi jara. Y así han ido transcurriendo los 
meses, sin que nadie repare en él, pero necesi-
tamos encontrarle un hogar ya que actualmente 
presenta una cisti ti s idiopáti ca problablemente a 
causa del estrés, por lo que buscamos un hogar 
donde pueda estar tranquilo.

Rockefeller, todavía no alcanza al año de edad, 
y no cabe duda de que es un gati to precioso, pero 
a la vez muy tí mido, cosa que le ha cerrado todas 
las puertas, pero si decides brindarle una oportu-
nidad, no te arrepenti rás, porque es un amor, tan 
solo necesita ti empo para demostrarlo. 

Si quieres conocerlo o estás dispuesto a ofre-
cerle una oportunidad, 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

Un desti no incierto
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Taxar i vendre un cotxe usat Els llums d’encreuament
El primer pas abans de vendre 
un cotxe és realitzar una co-
rrecta taxació. Aquesta part 
del procés és vital, perquè 
el fet de determinar correc-
tament el valor del vehicle 
ens portarà a fer un bon 
negoci i, d’aquesta manera, 
podrem optimitzar el nostre 
capital i fer front a les di-
ferents necessitats. Una de 
les eines més útils és la que 
ofereixen molts llocs on-line 
especialitzats i empreses en 
els seus portals: la taxació 

Els llums diürns són obligato-
ris per als vehicles nous des 
de l’any 2011, però, i per als 
altres vehicles?

La recomanació de la DGT 
és que portin durant el dia els 
llums d’encreuament encesos 
i més ara amb el recent canvi 
d’hora i l’arribada de l’hivern, 
en el qual les hores de llum 
solar són menys i la visibilitat 
disminueix.

Si el vostre vehicle comp-
ta amb llums diürns no hi 
ha cap problema, a més els 
vehicles nous han de muntar 
aquest tipus de llums des de 
febrer del 2011. Encara que 
l’ús dels llums d’encreuament 
no és una obligació per part 
de Trànsit, sí que és una 
seriosa recomanació que cal 
tenir en compte.

Per què és tan impor-
tant encendre els llums 

web. Consisteix a obtenir 
de manera immediata una 
taxació mitjana del nostre 
vehicle, després d’emplenar 
algunes dades bàsiques en 

d’encreuament?
Encara que a simple vista 

no sembli d’utilitat portar els 
llums d’encreuament encesos 
durant el dia, és realment 
útil, ja que portar-los ence-
sos pot reduir en un 10% les 
morts en accidents diürns a 
l’hivern.

Per tot això, la DGT re-

un formulari senzill i de rà-
pida resolució. Habitualment 
aquestes taxacions gratuïtes 
consideren el valor mitjà 
dels automòbils d’ocasió a 
Espanya, creuant-lo amb les 
característiques del vehicle 
posat a la venda, entre les 
quals s’inclou el model, la 
marca o fabricant, la seva 
antiguitat i el quilometratge, 
per indicar els punts més 
importants.

www.motorarea.es
comana als conductors que 
no disposin de llums diürns 
que encenguin els llums 
d’encreuament dels seus 
vehicles durant el dia, de 
manera que el vehicle sigui 
més visible respecte als altres 
conductors.

www.espaciocoches.com

Anuncia’t 
en aquesta 

secció

Truca’ns al
93 588 46 14
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EXPOSICIONS

REDACCIÓ

El Celler acull l’exposició 
‘Som Rubí, persones + ter-
ritori’. Es tracta d’un pro-
jecte col·lec� u i par� cipa� u 
impulsat per l’Escola d’Art 
i Disseny (edRa) que dona 
veu als joves i mostra les se-
ves refl exions sobre el món 
i el Rubí d’ara en relació a 
la idea de mul� culturalitat 
i d’integració. 

Joves de diferents cen-
tres de la ciutat ─l’INS Duc 
de Montblanc, el Col·legi 
Balmes, les Escoles Ribas, 
l’Escola de Música Pere Bu-
rés i la mateixa edRa─, des 
de la seva diversitat, pro-
posen peces ar� s� ques per 
fer del Celler un centre de 
trobada i altaveu d’aquestes 
mirades.

El recorregut de l’ex-
posició està inspirat en 
el concepte de plenamar, 
l’altura màxima assolida 
per la marea. La idea de 
les diferents alçades de 
l’aigua provocades per la 
marea es fa present a través 
d’una fi na línia que desvela 
i oculta el nostre entorn. 
Els espectadors, en el seu 
recorregut, reflexionen i 
participen d’obres molt 
diverses rere una barrera 
subtil que es transforma 
amb la llum.

L’exposició ofereix una 

gran varietat d’expressions 
ar� s� ques ─vídeos, escultu-
res, murals...─ que conviden 
a refl exionar sobre la mul� -
culturalitat i la integració. 

L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, acompanyada 
dels regidors de Cultura, 
Moisés Rodríguez, i d’Edu-
cació, Sergi Garcia, van 
assis� r a la inauguració de 
la mostra, que va tenir lloc 
divendres passat.

Martínez va destacar 
que es tracta d’una expo-
sició “molt interessant” 
perquè els seus impulsors, 
el professorat i l’alumnat 
d’edRa, han � ngut “la vo-
luntat i l’encert” de con-
vertir-la en una mostra 
col·lec� va en la qual par� -
cipen joves de diversos cen-
tres educa� us. “El resultat 
d’aquesta col·laboració és 
una suma de mirades, un 
mosaic ar� s� c que retrata 
de forma precisa la gran 
riquesa social i cultural del 
Rubí d’avui dia”, va ressaltar 
la primera edil.

La inauguració de l’’ex-
posició també va comptar 
amb discursos del director 
d’edRa, de l’historiador lo-
cal Eduard Puigventós ─que 
va parlar dels diferents 
canvis socials, econòmics i 
culturals que ha viscut Rubí 
al llarg dels anys─ i del direc-
tor del fes� val de fotografi a 

La Nuu, Carles Mercader. 
Professors de l’Escola de 
Música van interpretar dues 
peces musicals amb viola i 
fl auta i, després de la visita 
conjunta a l’exposició i d’un 
vernissatge, els Castellers 
de Rubí van fer un pilar per 
cloure la inauguració.

‘Som Rubí, persones+territori’, una 
mostra que convida a refl exionar 
sobre mul� culturalitat i integració

La mostra, promoguda per l’Escola d’Art i Disseny edRa, compta amb la par� cipació de diferents centres 
educa� us de la ciutat. / edRa

Exposició sobre les dones 
de Pepe Farrés a la CGT
L’artista ru-
binenc Pepe 
Farrés està 
darrere de la 
nova exposi-
ció de dibui-
xos que es 
pot trobar a 
l’Espai socio-
cultural de la 
CGT. Titulada 
‘Exposició de 
dones’, la mostra es pot 
visitar a la seu de la CGT, 
situada la plaça Anselm 
Clavé, durant els mesos de 
març i abril.

Els dibuixos que es po-
den observar en aquesta 
mostra són aquarel·les i 
dibuixos de carbó i pastel de 
gran format. Es tracta de re-

trats de dones que busquen 
amb la seva expressivitat 
arribar a l’ànima dels perso-
natges, amb la intenció que 
l’espectador refl exioni sobre 
quina és la veritat amagada 
darrere del retrat.

Alguns d’aquests dibui-
xos ja es van poder veure a 
la Sala La Claraboia. / DdR

Un retrat de l’ar� sta rubinenc. / Arxiu
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FOTOGRAFIABREUS

El Ford T de bombers de 
Rubí no falla en la seva 
cita amb el Rally de Sitges

El vehicle rubinenc va despertar l’admiració i l’entusiasme del 
públic del ral·li. / Cedida

Els rubinencs que van parti cipar en la sorti da a Barcelona. / Cedida

REDACCIÓ

El Ford T de bombers de 
l’Ajuntament de Rubí, que 
data del 1925, ha parti cipat 
de nou en el Rally Interna-
cional de cotxes d’època 
Barcelona-Sitges, conegut 
popularment com el Ral·li 
de Sitges, que enguany 
arribava a la seva 60a edi-
ció. 

De la mà de l’entitat 
Amics dels Automòbils 
Antics de Rubí, qui s’en-
carrega de la seva conser-
vació, el Fort T rubinenc va 
parti cipar en les diferents 
acti vitats prèvies organit-
zades al voltant del ral·li, 
com l’exposició dels vehi-
cles d’època participants 
al Centre Comercial L’Illa 
Diagonal, que va tenir lloc 

el 3 de març. 
Enguany, hi van parti ci-

par 90 vehicles i 20 motos, 
tots ells fabricats abans 
del 1928. 

El 4 de març tots els 
vehicles parti cipants, amb 
els seus passatgers vesti ts 
en concordança amb els 
vehicles, van sorti r des de 
Barcelona fi ns a Sitges, on 
fi nalitzava el ral·li. 

El vehicle rubinenc 
va patir algun problema 
durant el recorregut per 
les costes del Garraf en 
direcció a Sitges, però fi -
nalment va arribar rodant 
per parti cipar en la tradici-
onal desfi lada pels carrers 
del centre de la ciutat, on 
va despertar l’admiració 
i l’entusiasme del públic 
assistent. 

Visites guiades per l’exposició 
‘Sud-amèrica. Fotografi es en 3D’

REDACCIÓ

Des de principis de mes i 
fi ns al 31 de març, es pot 
visitar a l’Espai Expositiu 
Aula Cultural l’exposició 

‘Sud-amèrica. Fotografies 
en 3D’, amb imatges de 
Joan Díez.

La mostra ofereix un re-
corregut per 78 fotografi es 
en tres dimensions sobre els 

13 països de Sud-amèrica. 
Els espectadors, en visionar 
les fotografies amb unes 
ulleres tridimensionals, 
aconsegueixen viure una 
experiència com si fossin 
en el mateix indret de les 
imatges.

La setmana passada es 
van organitzar diverses vi-
sites guiades per la mostra,  
on van parti cipar Càritas o 
un grup d’AVAN. Les visites 
guiades van poder gaudir de 
les imatges i dels comentaris 
de l’autor de les fotografi es, 
Joan Díez.

La darrera visita guiada 
per ‘Sud-amèrica. Foto-
grafi es en 3D’ serà aquest 
dissabte a les 19 hores.

Totes les imatges que es 
poden veure van ser captu-
rades per Díez, membre del 
Grup Fotogràfi c El Gra, du-
rant un viatge de 10 mesos 
als països sud-americans.

Durant aquests dies, s’han fet diverses visites guiades per l’exposició. / Cedida

La mostra ofereix 
78 fotografi es 
tridimensionals 
de 13 països 
sudamericans 

HISTÒRIA

Xerrada i sorti da de l’AEUR 
sobre el pistolerisme

Les Caramelles són una tradició de Pasqua. / Cedida

L’Aula d’Extensió Università-
ria de Rubí (AEUR) va orga-
nitzar la setmana passada 
una xerrada i una sortida 
per tractar el tema del pis-
tolerisme de principis del 
segle XX. 

La xerrada va ser a l’Ate-
neu el 12 de març, mentre 
que la sorti da va tenir lloc el 
15 de març i va estar guiada 
pel periodista i escriptor 
David Revelles.

La ruta pels carrers de 
Barcelona va portar el grup 
per les entranyes del que 
era la ciutat comtal ara fa 
100 anys, quan Barcelona 

va viure una lluita sagnant 
entre anarcosindicalistes i 
la patronal.

L’expedició va visitar la 
casa de l’advocat Francesc 
Layret, assassinat per pisto-
lers de la patronal. Posteri-
orment, la ruta va conti nuar 
per la plaça Sepúlveda, on hi 
ha una estàtua dedicada a 
Layret, i pel barri del Raval, 
on va ser assassinat Salvador 
Seguí, conegut popularment 
com ‘el noi del sucre’. 

També es van visitar edi-
fi cis emblemàti cs poc cone-
guts com la capella de Sant 
Llàtzer. / DdR

Caramelles de l’Associació 
Coral Unió Rubinenca
L’Associació Coral Unió Ru-
binenca presentarà les Ca-
ramelles del 2018 aquest 
dissabte al restaurant Can 
Ferran. L’acte es fa de for-
ma anual per part de l’en-
titat per agrair als seus 
socis i amics la fi delitat a 
l’hora de mantenir una 
tradició que té 157 anys 

d’història. Els cantaires de 
la Coral Unió Rubinenca 
estaran acompanyats de 
l’equip musical, que està 
sota la direcció de Fàti ma 
Miró. A més, el president 
de l’associació, Miquel 
Arbós, oferirà un concert 
de piano del seu repertori 
de melodies. / DdR

Energia en moviment
A l’Anti ga Estació 
hi podem veure 
una trentena de 
treballs en dife-
rents tècniques i 
suports.

El tí tol de la 
mostra ens par-
la d’Energia en 
moviment.

Crec que hi ha una ener-
gia creati va bategant darre-
re de tots els gestos quoti -
dians i imprescindibles per 
fer que el nostre fer diari no 
decaigui, que brolla en les 
ànimes de les expositores.

Una energia que es des-
borda i creix en els seus 
treballs, en forma de traços 
i colors que s’entossudei-
xen a aparèixer a les seves 
mans, deixant-se domes-
ti car i esdevenir obres per 
aquestes dones creati ves. 
Els hi donen el seu signifi cat 
i hi dialoguen, interrogant-
se a elles mateixes i al públic 
de l’exposició.

Traços, colors i innocèn-
cia esdevenen inspiració.

No és propietat exclu-
siva de ningú la creació, no 
hi ha res escrit, més enllà de 
l’aval del criteri i del coneixe-

ment, que malauradament 
en molts casos actua com 
un” jardiner psicòpata”, ar-
rencant només néixer ten-
dres brots creati us. És mala 
idea no deixar l’energia ma-
nifestar-se en qualsevol de 
les formes que triï.

L’energia que dona nom 
a la mostra és l’exemple 
d’allò inexplicable que ba-
tega amagat darrere la con-
vencionalitat.

Una energia que s’allu-
nya i s’apropa cíclicament, 
en aquest cas es fusiona 
i aproxima en aquest col-
lecti u. Una energia que 
esclata i transcendeix, una 
energia que es manté en el 
temps cronològic de forma 
discreta i un bon dia apareix 
manifestada. I jo ho entenc 
com a molt bona cosa que 
ho faci.

EL RACÓ D’ART D’ANNA TAMAYO           
www.annatamayo.com
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la comissió de Festa Major 
insisteix en descentralitzar 
les activitats programades

L’Associació de Veïns de Ca 
n’Oriol va tornar a omplir 
diumenge La Sala amb el 
seu tradicional festival d’hi-
vern. Els diferents grups de 
ball de l’Associació Cultural 
Aromas del Sur van fer 
pujar a l’escenari del teatre 
municipal ballarins i balla-
rines de totes les edats que 
van mostrar diverses core-
ografies de cultura popular 
andalusa. En total, més de 
tres hores d’espectacle 
per a tots els públics. El 

festival va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, qui va 
ressaltar “la feina de totes 
les entitats de la ciutat i, 
de manera especial, la de 
les associacions de veïns 
que fan una tasca impor-
tantíssima des del punt de 
vista de la cohesió social i 
la cultura”.

L’espectacle va comp-
tar amb la col·laboració 
del mag rubinenc Jordi 
Quimera. / DdR

breus

El festival d’hivern de l’AV 
de Ca n’Oriol omple La Sala

Una de les actuacions del festival. / Localpres

El Museu Municipal Cas-
tell va acollir la setmana 
passada la segona reunió 
de la Comissió de Festa 
Major amb la vista posada 
en la celebració d’aquest 
any. Els representants 
municipals van poder re-
collir les propostes de les 
entitats assistents. Un dels 
temes que es va tornar 
a posar sobre la taula, 
tal com va passar en la 

primera reunió, va ser la 
necessitat de descentra-
litzar activitats. 

Les entitats també van 
areclamar l’elaboració 
d’un protocol de festes, 
una qüestió que ja s’es-
tà abordant, segons el 
consistori, i la possibilitat 
d’incloure al got reutilitza-
ble de Festa Major alguna 
imatge del centenari del 
tren a Rubí. / DdR

teatre

L’obra ‘El despertar de la primavera’ 
arriba a La Sala per trencar tabús
reDaCCió

El gènere del teatre musical 
torna a La Sala amb la repre-
sentació aquest diumenge 
de l’espectacle ‘El despertar 
de la primavera’, de la mà 
de la companyia Origens 
Produccions. 

Es tracta d’una versió del 
musical de pop rock ‘Spring 
Awakening’, una història 
sobre l’amor adolescent, 
la repressió, la por, l’abús 
de poder i la incompren-
sió estrenat a Broadway 
el 2006. La peça teatral, 
escrita per Frank Wedekind 
el 1891, ha estat adaptada 
amb 19 números musicals, 
que en aquesta ocasió estan 
dirigits per Marc Vilavella i 
amb coreografies d’Ariadna 
Peya. La direcció musical va 
a càrrec de Gustavo Llull i la 
traducció catalana del text 
és de David Pintó. 

Sobre l’escenari, sis ac-
tors i sis actrius donaran 
vida als personatges de 
Wedekind, joves angoixats 

Dotze intèrprets protagonitzen l’espectacle. / Cedida

pel despertar de la sexuali-
tat i confosos pels múltiples 

tabús de la societat que els 
envolta.

L’espectacle va estar en 
cartell a la Sala Gaudí de 
Barcelona i va aconseguir 
diversos premis, entre els 
quals dues nominacions als 
Butaca.

Un grup de joves 
descobreixen la 
seva sexualitat en 
un món retrògrad

‘El despertar de la pri-
mavera’ es representarà 
el 25 de març a les 18.30 
hores amb un preu de 15 
euros i d’11,45 euros per 
a pensionistes, jubilats i 
persones amb el carnet de 
la Biblioteca. 

lectura castells
L’Schola, a la semifinal del  
Certamen de lectura en veu alta
Alumnes de l’Escola Schola 
participen en el Certamen 
de Lectura en veu alta, or-
ganitzat per la Fundació de 
l’Enciclopèdia Catalana.

Els alumnes dels dos 
cicles van preparar un seguit 
de lectures i el 13 de febrer 
els estudiants seleccionats 
van llegir-les davant dels 
seus companys. El jurat, 
format per dues mestres i 
quatre mares, van valorar 
les lectures i van determi-
nar els guanyadors. En cicle 
mitjà, la guanyadora va ser 
Rita Amador i el suplent Àlex 
Sirvent; i en cicle superior, la 

guanyadora va ser Claudia 
Rodríguez i la suplent Ma-
roua Barrouhou.

El 15 de març a La Sala, 
va tenir lloc l’eliminatòria de 
quarts de final de diverses 
poblacions de la comar-
ca, entre els quals hi havia 
alumnes de Cerdanyola, 
Montcada, Santa Perpètua, 
Ripollet, Sant Quirze i Rubí. 
Les dues representants de 
l’Schola van quedar classifi-
cades i per tant participaran 
el 2 de maig en la semifinal, 
que tindrà lloc a l’auditori 
del Caixa Fòrum, a Barcelo-
na. / DdR

Rita Amador i Claudia Rodríguez, de l’Schola. / Cedida

Els Castellers participen a la 
Diada de Santa Cristina d’Aro

Els Castellers de Rubí van 
participar en la cinquena 
Diada de Santa Cristina 
d’Aro, que va tenir lloc el 
diumenge a la localitat del 
Baix Empordà. Els castellers 
locals van completar una 

jornada d’èxit, aconseguint 
carregar i descarregar amb 
èxit un 4 de 5, un 3 de 6 
de germanor, dos pilars de 
4, dos pilars de 3 i un pilar 
de 4 aixecat per sota, molt 
espectacular. / DdR

Rita Amador i Claudia Rodríguez, de l’Schola. / Cedida

Marian Martínez guanya 
el lot del Dia d’Andalusia

Marian Martínez ha estat 
la guanyadora del sorteig 
que la Coordinadora de 
Entidades Andaluzas de 
Rubí (CECAR) va organitzar 
pel Dia d’Andalusia. Martí-
nez va comprar la butlleta 
amb el número 25, que 

va resultar guanyadora. 
L’afortunada ja ha recollit 
el seu premi, un lot amb 
un pernil ibèric, un for-
matge i una caixa de vi, 
gentilesa de la parada Cal 
Joan, del Mercat Munici-
pal. / DdR

La guanyadora, amb representants de la CECAR. / Cedida
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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.

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.

Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3. 
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.
Societat Teosòfi ca de Rubí. c. Sant Pere, 8. 
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126. 
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.
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-Exposició Dones. Exposició de Pepe 
Farrés a l’Espai sociocultural de la CGT. 
Fins a l’abril.

-Som+. Exposició participativa d’edRa 
sobre la integració al Celler. 

-Lola Anglada: Memòries 1892-1984. Fins 
al 14 d’abril a la Biblioteca.

-Bitàrtcoles. Fotografi es de Laia Oller i 
Anna Palau. Fins al 30 de març a la Torre 
Bassas.

-Sud-amèrica 3D. Fotografies de Joan 
Díez. Fins al 31 de març a l’Aula Cultural.

-Por Favor. Una mica de memòria histò-
rica. Exposició sobre premsa sa� rica. Fins 
el 14 d’abril a la Biblioteca.

-Energia en moviment. Exposició pel Dia 
de la Dona. Fins al 24 de març a l’An� ga 
Estació.

-Il·lustracions d’Ignasi Blanch. Fins al 
30 de març a l’Espai de Llibres, Lectors 
al tren!

-Màscares de Carnaval. Fins al 28 de març 
a l’Escola d’Art i Disseny de Rubí (edRa).

-La Marca Hispànica. Fins al 22 d’abril al 
Museu Castell.

EXPOSICIONS

································································
DIVENDRES 23 de març

-‘El futbol a Rubí: els origens’
Taula de patrimoni. A les 19h a l’Ateneu. Org.: 
GCMR-CER.

-‘Lectorant’
Espectacle teatral de pe� t format. A càrrec 
d’Eugènia González. A les 19h a la Biblioteca. A 
par� r de 16 anys.

-‘L’empoderament col·lec� u’
Conferència a càrrec de Lola Daza. A les 19h a 
la seu de la Societat Teosòfi ca.

-‘Iden� tat sexual i de gènere’
Debat a les 19.30h a l’Espai sociocultural de la 
CGT. Org.: Àgora Rubí.

-‘10 Strings Duo’
Duet de violoncel i guitarra amb Ignasi Prunés 
i Marta Casas. A les 20h a l’Ateneu. 

AGENDA
································································
DISSABTE 24 de març

-Txi Kung i entrenament templer
Obert a tothom. A les 10h a la seu de la Societat 
Teosòfi ca. Org.: Centre de Ioga.

-Hora del conte en anglès
‘Beauty and the best’, a càrrec de Bri� sh House 
Rubí. A les 11h a la Biblioteca. Per a infants d’1 
a 7 anys.

-‘Els vitralls de Gaudí’
Ac� vitat familiar a càrrec de Yasmina Capó. A 
les 11h a l’Ateneu.

-Concert de jazz
A càrrec de Lluis Gómez Trio. A les 20.30h a 
l’Espai sociocultural de la CGT. 
Org.: Espai Associació l’Aurora. 

································································
DIUMENGE 25 de març

-Recuperem la font de Can Moritz
Jornada par� cipa� va a les 10h al c. Can Matarí, 
9. Org.: BlueHealth.

-Ball al Casal

A càrrec de Duo-Star. A les 16.30h al Casal de 
la Gent Gran. 
Org.: Casal de la Gent Gran.

-Actuació del Casal Xou
Grup de play-back a les 18h al Casal Popular. 

-‘El despertar de la primavera’
Teatre musical a càrrec d’Origens Produccions. 
A les 18.30h a La Sala. Preu: 15€/11,25€.

-‘No vivamos como esclavos’
Projecció del fi lm a les 19h a l’Ateneu Anarquista 
La Hidra. c. Prim, 47.

································································
DILLUNS 26 de març

-Meditació de lluna plena. Aries
Dirigida per Lluís Jurado. A les 17.30h a la seu 
de la Societat Teosòfi ca. 

································································
DIMECRES 28 de març

-Dimecres manetes
Espai d’autoreparació de pe� ts electrodomès-
� cs i aparells. 
A les 18h a l’Ateneu.

Àries (21/3 al 20/4)
Possible retard en un projecte laboral o bé 
que hagis de fer-te enrere perquè no està 
preparat. Aprofi ta perelaborar un pla més 
detallat del que vols i veure més opcions.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Secrets i activitats que es porten en silenci 
i que poden estar vinculades a l’espai pro-
fessional. Vés amb compte a qui li confi es 
aquests assumptes, no tothom és discret.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Pots sentir que acabes un cicle en la relació 
de parella que ja no dona per més i inten-
taràs acabar el millor possible. Però no serà 
possible l’enteniment en algun cas.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Combatiu i amb ganes de guerra, no en 
deixaràs passar una i pots trobar-te traçant 
un pla en silenci per venjar-te d’algú que te 
l’ha jugat. Compte amb aquestes coses.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Et ve de gust donar-te plaer tot cremant 
la targeta de crèdit, sigui comprant quel-
com per a tu o regalant pels qui estimes. 
Possible diferència amb una persona 
estrangera.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Tensions per assumptes laborals. Algunes 
coses s’han complicat i no et deixen gaudir 
del treball. Si has d’aclarir algun punt amb 
un superior, fes-ho, però sigues prudent.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Vols posar la llar al dia, comprar alguna 
cosa bonica que faci el teu espai acollidor i 
fi ns i tot tenir convidats. Poses energia en 
conciliar la vida laboral i familiar.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Canvi d’opinió en la percepció d’alguna ex-
periència important que portaves en silenci. 
Veus les coses d’una altra manera i allò que 
semblava inamovible, també canvia.

Bessons (21/5 al 21/6)
Per mirar cap endavant potser et tocarà 
mirar primer cap enrere. Si no vols repetir 
errors, has de veure en què pots millorar. 
Trobada familiar amb converses curioses.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
L’obsessió per qüestions materials pot fer 
que actuïs de manera equivocada amb al-
guna persona de bona voluntat. En l’aspecte 
sentimental pots preferir
agafar distància.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Per moments pots semblar més desconfi at 
del que és habitual en tu, però la teva intuï-
ció et pot mostrar el camí cap a l’aclariment 
d’un misteri que ja fa temps t’inquieta.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Una dona, pot ser la mare o una persona que 
té un paper maternal cap a tu, pot voler-te 
donar consells pràctics. Però tu, possible-
ment, preferiràs seguir el teu camí.
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Pedro Sánchez, corredor 
i president de Fondistes 
Rubí, va par� cipar diumen-
ge passat en la XXXIX Medio 
Maratón Ciudad de Murcia. 
Sánchez va aconseguir la 
19a posició a la seva cate-
goria amb un temps d’1h 
56’ 05”. 

D’altra banda, Simón 
Meca,  també membre 
de l’entitat, va disputar 
diumenge la 7a Cursa de 
Muntanya d’Ullastrell La 
Serralavella. Meca va fer 
una gran cursa, que li va 

servir per creuar la meta en 
la 32a posició de la general. 
El rubinenc va fer els 11 km 
en un temps de 57’ 22”. 

Per la seva part, Lorenzo 
Mar� n va córrer la 7a Màgic 
BDN Running, a Badalona. 
Mar� n va fer els 10 km en 
un temps de 48’ 25”. 

Fondistes Rubí també va 
estar present a la 24a Cursa 
Popular Vilanova del Camí, 
una prova de muntanya de 
10 km, que Ramón Muñiz va 
fer amb una marca de 57’ 
10”. / Fondistes Rubí

Fondistes Rubí a la mitja 
marató Ciudad de Murcia

ATLETISME | CROS

Més d’un miler d’infants i joves 
par� cipen en el 40è Cros Escolar
REDACCIÓ

La 40a edició del Cros Es-
colar de Rubí va comptar 
amb la par� cipació de més 
d’un miler d’infants i jo-
ves als circuits ubicats al 
parc de Ca n’Oriol. El cros, 
organitzat per la Unió At-
lètica Rubí (UAR) amb el 
suport de l’Ajuntament, es 
va estructurar en curses 
de diferents distàncies, 
entre els 500 metres i els 
4.500 metres, segons l’edat 
i el sexe dels corredors. En 
total, van acabar la prova 
788 atletes.

En aquesta 40a edi-
ció hi havia dues novetats 
destacables. La primera és 
que s’havia endarrerit en 
el calendari per tal d’evitar 
el fred de fi nals de gener 
i la segona va ser que es 
va incloure un premi per 
equips.

En la categoria Oberta, 
els vencedors van ser Edu-
ard González i Airinia Gui-

La sor� da d’una de les curses del Cros Escolar. / Localpres

llén; en juvenil va guanyar 
Karim Mayloul. En categoria 
cadet, els vencedors van ser 
Jorge Barceló i Naima Do-
nes, mentre que en infan� l 
van guanyar Pol Cordero i 
Violeta Vilches. Pel que fa 
als alevins, els guanyadors 
van ser Adrián Macías i 
Valeria Olalla i en Benjamí, 
Nacho Pina i Isabel Vilar. Per 
úl� m, en categoria Preben-
jamí, es van imposar Edgar 

Dura i Ammani Hammadi.
L’alcaldessa, Ana M. 

Mar� nez, va par� cipar en 
el lliurament de premis i va 
felicitar l’en� tat per l’èxit 
de l’activitat: “No només 
representa una oportunitat 
perquè els infants i joves 
practiquin esport a l’aire 
lliure, sinó també perquè 
treballin a les aules el co-
neixement del medi”, va dir 
Mar� nez.

Eduard González (Obert M.)
Airinia Guillén (Obert F.)
Karim Mayloul (Juvenil M.)
Jorge Barceló (Cadet M.)
Naima Dones (Cadet F.)
Pol Cordero (Infantil M.)
Violeta Vilches (Infantil F.)
Adrián Macías (Aleví M.)
Valeria Olalla (Aleví F.)
Nacho Pina (Benjamí M.)
Isabel Vilar (Benjamí F.)
Edgar Dura (Prebenjamí M.)
Ammani Hammadi (Preb. F.)

GUANYADORS
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Pedro Sánchez va aconseguir la 19a posició de la seva categoria a 
Múrcia. / Cedida
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GIMNÀSTICA ARTÍSTICA | COPA CATALANA

La secció masculina del GAER 
també arrenca amb èxit la temporada
El pavelló del Castell d’en 
Planes de la localitat de 
Vic, a Osona, va acollir l’11 
de març la primera fase 
de la Copa Catalana de 
Gimnàstica Artística Mas-
culina (GAM) en categoria 
Promoció i Nivell, tan en la 
modalitat individual com 
per equips. 

L’equip de Promoció 2 
del club Gimnàs� ca Ar� s� ca 
i Espor� va de Rubí (GAER), 
que està format pels gim-
nastes més pe� ts del club, 
va aconseguir pujar al podi 
com a tercer classifi cat per 
equips. 

El club ha mostrat la 
seva sa� sfacció pel resultat 
i ha felicitat el grup, format 

per Izan Aguilar, Pablo Caro, 
Pau de Bofarull, Carlo de 
Luca i Eloi Sánchez, així com 
als seus entrenadors Sergio 
Candelas i Ferran Buj, per la 
bona feina. 

Altres grans resultats 
van ser els d’Albert Félez i 
Joan Sambro, de Nivell 4, 
que van fer podi en quedar  
en segona i tercera posició 
respec� vament. 

Des del GAER també es 
fa una menció especial per 
la bona feina dels gimnastes 
que van compe� r a les cate-
gories P1 i P4. 

La segona fase de la 
compe� ció serà el 7 d’abril 
al Club de Gimnàs� ca d’Oso-
na a Olot. / GAER

L’equip masculí del GAER, que va disputar la primera fase de la Copa 
Catalana. / Cedida

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Nou triomf per a l’Atlè� c 
i derrota del Vein� 
L’Athlètic Rubí va segellar 
una nova victòria i con� nua 
segon en la classifi cació del 
grup 6 de Tercera Catalana. 
Els rubinencs van imposar-
se amb claredat al Badia per 
2-0 en un par� t disputat al 
Municipal de Can Rosés. 
L’Atlè� c no va donar opci-
ons al rival, tot i que aquest 
portava cinc par� ts sense 
conéixer la derrota. Els gols 
d’Adri Garcia, en el minut 
42, i el de Genís Torres, en 
el minut 80 de partit van 
sentenciar el duel a favor 
dels rubinencs. 

Amb la victòria, el con-
junt local es manté segon 
a només 3 punts del líder, 
el San Lorenzo. La propera 
jornada, l’Atlè� c Rubí es des-
plaçarà a Castellbisbal on 
s’enfrontarà a l’equip local 
diumenge a les 12 hores. 

Pel que fa al Juventud 25 
de Sep� embre, va caure per 
1-0 al camp del Llano, equip 
sabadellenc que lluita per 

evitar el descens. 
El Veinti no va fer un 

gran par� t, tot i que en els 
minuts finals va disposar 
d’accions clares per intentar 
empatar i fi ns i tot guanyar. 
El partit va finalitzar amb 
l’únic gol d’Aitor Morillas, 
que va arribar en el minut 
40 de par� t. 

La propera jornada per 
al Vein�  serà aquest dissab-
te. El conjunt rubinenc rebrà 
el Mirasol Bacó-Unión a les 
12.05 hores.  / DdR

FUTBOL | BASE

Resultats de la Penya
Blaugrana Ramon Llorens
El Prebenjamí A de la Penya 
Blaugrana Ramon Llorens es 
va imposar al Matadepera 
per 5-4, mentre que el Ben-
jamí A també va guanyar 
el seu par� t contra el Juan 
XXIII per 5-3. El Benjamí B, 
però, va perdre contra la 
Penya Villaverde Penitents 
per 6-1. Per la seva banda, 
l’Aleví A també va perdre 
al camp del Cerdanyola 
per 7-1.

En futbol 11, l’Infantil 
va guanyar 4-1 a la UE Cas-
tellbisbal, el Cadet va caure 

al camp de l’EF Planadedeu 
per 5-1 i el Sènior va caure 
en els últims instants del 
par� t contra l’Atlè� c Vallès 
per 2-1.

Campus de Setmana Santa
Com cada any, la Penya 
organitza un campus de tec-
nifi cació de futbol obert a 
tothom per Setmana Santa. 
El campus serà del dilluns 
26 al dijous 29 de 9.30 a 
13.30 hores i el preu és de 
30 euros i de 20 euros per 
al segon germà. / PB

FUTBOL SALA | COPA D’ESPANYA

El rubinenc Jordi Campoy aixeca la seva 
segona Copa d’Espanya amb el Jaén
L’ala-pivot rubinenc Jordi 
Campoy es va proclamar 
diumenge campió de la 
Copa d’Espanya de futbol 
sala al WiZink Center de 
Madrid amb el Jaén Paraíso 
Interior després que l’equip 
andalús vencés a la fi nal a 
l’Inter Movistar. El conjunt 
andalús va vèncer la forma-
ció madrilenya contra tot 
pronòs� c, i ho va fer gràcies 
a un gol en el darrer minut 
de la pròrroga (3-4). 

El Jaén va arribar a la 
final després de derrotar 
per 2-5 el Plás� cos Romero 
Cartagena als quarts de fi nal 
i per 3-2 el Ríos Renovables 
Zaragoza a la semifi nal.

La Copa d’Espanya 2018 

és el segon títol pel rubi-
nenc, que ja va guanyar la 
Copa d’Espanya el 2015, 
també amb l’equip de Jaén. 
En aquella ocasió, els an-
dalusos van derrotar el FC 
Barcelona a la fi nal.

Jordi Campoy, de 30 
anys, va jugar durant tres 
temporades al Rubí FS abans 
de marxar al fi lial del Barça, 
on hi va estar quatre tem-
porades. 

Després, va fer el salt 
a Divisió d’Honor de la mà 
del Cartagena i posterior-
ment va fi txar pel Playas de 
Castellón i va jugar també al 
Gran Canaria. El futbolista 
esquerrà va arribar al Jaén fa 
quatre temporades. / DdR Jordi Campoy, celebrant un gol amb un company. / Jaén FS

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 SAN LORENZO 25 54
2 ATLÈTIC RUBÍ 25 51
3 JUV.25 SEPTIEMBRE 25 46
4 LA ROMÀNICA 25 46
5 TIBIDABO T. ROMEU 25 43
6 ESCOLA PLANADEU 25 42
7 CASTELLBISBAL 24 40
8 SANT CUGAT B 24 39
9 BADIA DEL VALLÈS 25 37

10 MIRASOL-BACO 25 36
11 CERDANYOLA B 25 32
12 BARBERÀ ANDALUCÍA 25 32
13 LLANO DE SABADELL 25 27
14 LLORENÇÀ 24 26
15 JÚNIOR B 25 24
16 PENYA PAJARIL 25 23
17 ESCUELA BONAIRE 24 20
18 PUEBLO NUEVO 25 15
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L’Olímpic Can Fatjó con� nua 
sense aconseguir guanyar a casa

El Rubí cau golejat i es complica 
l’ascens a Primera Catalana

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JÚNIOR   1-0 CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - UD CAN TRIAS                 0-2 

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Ponsich (M. Sánchez), 
M. Ruíz, Nil, O. Molina, David Vázquez (Arnau), M. Maymó, 
Charly (Roger), Rubén, Juancho i Claudio. 
UD CAN TRIAS: Pol, Turri, Juanito (Alti), Chupi, Mullor 
(Fran), Gabi, Eric (Alvaro), Asa, Torres (Padró), Javi i Rais 
(Sigu). 
Àrbitre: Pazo Mora, Francisco Javier (Bé).
Gols: 0-1 Javi (33’); 0-2 Fran (93’).
Targetes: Nil, O. Molina, M. Maymó i Rubén / Torres, Rais 
i Fran. 

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JÚNIOR   1-0 UE RUBÍ - ATLÈTIC SANT JUST FC                                 0-4

UE RUBÍ: Uri, Kiki (c), Aitor Torres, Raventós, Clop, Mousa 
(Duran), Peque, Kevin (Yuti), Charly Lumbreras i Gurrea 
(Xavi).
ATLÈTIC SANT JUST FC.: Unzue, Barroso, Álex (Ignacio), 
Fidel, Suriol (Marc), Jan Antoni (Víctor Castro), Alejandro 
Moya (Eric), Sergio, Barreda (Ferrer) i Valdés.
Gols: 0-1 Jan Antoni (34’); 0-2 Jan Antoni (51’); 0-3 Jan 
Antoni (71’); Alejandro Moya (37’).
Targetes: Barreda (11’), Unzue (22’), Gurrea (56’), Jan 
Antoni (80’), Cebri (80’) i Víctor Castro (81’).

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va tornar 
a perdre a casa, aquesta 
vegada davant la UD Can 
Trias per 0-2. Els rubinencs 
mantenen la ratxa nega� va 
de resultats al Municipal de 
Can Fatjó, on no guanyen des 
del 29 d’octubre.

El par� t va arrencar bé, 
amb joc fl uid i ocasions pels 
dos equips. En el primer 
temps, els dos conjunts po-
drien haver marcat, però 
l’actuació dels porters ho 
va evitar.

Quan més empenyien 
els de Can Fatjó i més perill 
creaven, el Can Trias va acon-
seguir el gol. Va ser en un 
descuit de la defensa, quan 
Javi, sol fora de l’àrea i lliure 
de marca, va rebre una pilota 
refusada i va rematar amb 
força per fer el 0-1 pel Can 
Trias. L’Olímpic no va deixar 

VÍCTOR ACEITUNO 

Can Rosés va ser l’escenari 
diumenge d’un dels par� ts 
més fl uixos de l’era Alberto 
Fernández a la banqueta 
de la Unió Esportiva Rubí. 
Els blanc-i-vermells eren 
conscients que tenien una 
molt bona oportunitat per 
aprofitar la punxada dels 
rivals directes i consolidar la 
segona posició, però la van 
desaprofitar. Els rubinencs 
es van veure superats per un 
Atlè� c Sant Just que, sense 
fer gaires mèrits, va acon-
seguir emportar-se els tres 
punts després de demostrar 
un cent per cent d’efec� vitat 
en atac.

El Rubí va començar l’en-
frontament molt ac� u i amb 
el domini de la pilota. Això 
va suposar un gran nombre 
d’ocasions, però no les va 
saber conver� r. En el minut 
24, els locals van gaudir d’una 

caure els braços i va buscar 
amb insistència l’empat, 
però el descans va arribar 
sense canvis al marcador.

A la segona part, on tots 
dos equips van fer canvis, 
la pressió i l’empenta dels 
locals va portar el Can Trias 
a tancar-se en defensa per 
intentar conservar l’avantat-
ge. L’Olímpic, amb el domini 
de l’esfèrica, arribava amb 
perill, però les rematades 
no eren efec� ves. A més, va 
disposar de quatre córners, 
set en tot el par� t, dels quals 
tampoc en va saber treure 
profi t.

Ja en els minuts fi nals i 
amb els de Can Fatjó abocats 
a l’àrea contrària buscant a 
la desesperada l’empat, va 
arribar el 0-2. Va ser després 
d’un córner de l’Olímpic, al 
qual havien anat a rematar 
tot l’equip, porter inclòs. 
La defensa del Can Trias va 

molt bona oportunitat de 
Vicente Bermúdez a boca 
de canó, però el xut va ser 
avortat per una gran actuació 
per part d’Unzue.

El domini dels rubinencs 
va fer pensar que tard o d’ho-
ra el gol de la Unió Espor� va 
havia d’arribar, però quan es 
complia el minut 34, el Sant 
Just va capgirar la tònica del 
par� t aprofi tant una errada 
garrafal de Charly Lumbreras 
a l’hora d’efectuar una passa-
da cap a la zona defensiva. La 
pilota va quedar curta i el 10 
visitant es va plantar davant 
d’Uri i va introduir la pilota 
dins la porteria local.

El gol va significar una 
gerra d’aigua freda pels juga-
dors rubinencs i va provocar 
una pe� ta baixada de braços, 
que van aprofi tar els jugadors 
del conjunt del Baix Llobregat 
per ampliar un cop més la 
distancia en el marcador.

El partit havia canviat 

Femení-Ullastrell   1-9 
Montserratina-Veterans   5-3
Polinyà AT-Sènior B   1-0
25 Septiembre-Juvenil A  0-3  
Ruiz, Rivas i Hinojo.
Júnior CF-Juvenil B   3-2  
Isaac i Pablo.
EF Bonaire-Cadet A   4-3  
Algarib, Isaac i Bercheen.
Cadet B-Naise Barcelona    2-2  
Joaquin i Ernesto.
Infantil A-Can Parellada   1-0  
Arnau.
Infantil B-Júnior CF   5-0  
Younes (2), Jhoan, Unai i 
Figueras.
Juan XXIII-Aleví A   2-6  
Víctor, Àlex, Daniel (2) i Axel 
(2).
Aleví B-Castellbisbal   1-2  
Pau.
Aleví C-Castellar UE   4-6  
Iker (3) i  Carlos.
Mirasol-Aleví D   1-2  
Yovani i Izan.
Rubí UE-Aleví E            0-10  
Axel (6), Sergi (2), Joan i 
Fran.
Fund. Terrassa-Aleví F   5-3  
Khalid i David (2).
Benjamí A-B. Andalucía   3-0  
Amin, Bilal i Dídac.
Benjamí B-Can Trias  6-1  
López, Romero Molinos (2), 
Linero i Sola.
Viladecavalls-Benjamí C   2-3  
Pérez (2) i Reyes.
Mirasol-Benjamí D             6-3  
Pedro, Lucas i en p.p.
Prebenjamí A-M. Egara  2-4  
Julen.

RESULTATS

rebutjar la pilota i Fran va 
rebre la pilota. Sol al mig 
camp, va xutar una volea 
que es va estavellar al pal i va 
rebotar a terra. L’àrbitre va 
deixar seguir la jugada, però 
l’auxiliar Lahire va marcar el 
gol. Amb el 0-2 va fi nalitzar 
el par� t.

Aquest dissabte, l’Olím-
pic anirà a Barcelona per 
enfrontar-se a les 16.15 
hores al cuer de la lliga, la 
UD Gornal.

totalment, amb un Sant Just 
que tenia el control de la pi-
lota i feia jugades elaborades. 
Cada minut que passava, els 
jugadors d’Alberto Fernández 
es veien més superats pel 
Sant Just, i això provocava 
errades incomprensibles. 

Després del descans, el 
conjunt de la nostra ciutat 
va sor� r amb tots els efec� us 
abocats a l’atac i això va pro-
vocar una immensa quan� tat 
d’espais entre la defensa i el 
mig del camp, que van apro-
fi tar els homes de Joan Ruiz 
per fi ltrar pilotes interiors i 
crear una superioritat numè-
rica en la fase ofensiva. En el 
minut 51, l’ariet del Sant Just 
va fer pujar el que signifi cava 
el 0-3 al marcador i va deixar 
gairebé sentenciat el par� t.

El Rubí ho va intentar de 
totes les maneres possibles, 
però l’intens i ràpid replega-
ment per part del conjunt 
del Baix Llobregat va fer 
impossible la projecció de 
jugades i de contraatacs. Al 
71 de par� t, Jan Antoni va 
signar el seu ‘hat trick’, que 
va ser el 0-4 defi ni� u. 

La derrota deixa el Rubí a 
un punt del Begues, el segon 
classifi cat, que ocupa la plaça 
de promoció.

El Rubí haurà de treballar per reprendre el camí a Primera. / Cedida
L’Olímpic Can Fatjó no aconsegueix la victòria a casa des de la jornada 
novena. / J. M. Villena

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 VILANOVA I LA GELTRÚ 25 56
2 BEGUES 25 47
3 RUBÍ UE 25 46
4 SANT QUIRZE 24 46
5 FONTSANTA FATJÓ 24 44
6 ATLÈTIC SANT JUST 25 42
7 CAN TRIAS 25 41
8 PRAT B 25 38
9 ESPLUGUENC 25 36

10 ATLÈTIC VILAFRANCA 25 35
11 MARIANAO 25 33
12 OLÍMPIC CAN FATJÓ 25 31
13 SUBURENSE 25 28
14 MOLINS DE REI 25 28
15 JÚNIOR 25 28
16 ATLÈTIC PRAT 25 24
17 SANT JOAN DESPÍ 25 17
18 GORNAL 25 9
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ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

ESCACS | CAMPIONAT ESCOLAR D’EDATS

L’equip B del Club Espor� u Horitzó es 
proclama campió de la Lliga Catalana

Finalitza la fase local del Campionat escolar 
d’edats, que ha estat molt disputada

El segon equip de bàsquet 
adaptat del CE Horitzó, sabia 
que el par� t davant l’Encert 
Gràcia era una fi nal a cara o 
creu, mo� u pel qual va sor� r 
decidit a endur-se el duel 
des d’un bon principi, sense 
especular i esforçant-se molt 
en defensa. El resultat va ser 
un triomf i el � tol a la Quarta 
Divisió.

Un cop més, Pablo Plaza 
i Adrià Cubillas van agafar la 
responsabilitat de l’equip: 
Plaza tallant pilotes i con-

L’úl� ma jornada de la fase 
local del Campionat escolar 
d’escacs per edats, que ha 
estat molt disputada fi ns 
a l’últim moment, es va 
disputar divendres passat. 
En categoria Benjamí es 
va resoldrte en la darrera 
ronda i el guanyador fi nal 
va ser Aitor Dublinio amb 8 
punts. Daniel Serrano, amb 
7,5 punts, i Joan Vilarasau, 
amb 7 punts, van ser segon 

duint ràpids contraatacs que 
acabaven en cistelles i Cubi-
llas realitzant una defensa 
de pressió als bases contra-
ris, un fet que va propiciar 
força pèrdues de pilota dels 
barcelonins. La resta del 
conjunt de Dani Martínez 
sempre va estar ajudant en 
defensa i mantenint un ni-
vell de concentració adient a 
la importància del par� t.

Els punts van estar poc 
repar� ts, entre Pablo Plaza 
(12), Adrià Cubillas (10) i 

i tercer respectivament. 
En la categoria Aleví va 
resultar igual d’emocio-
nant aquesta fase local. El 
guanyador fi nal va ser Die-
go Alameda amb 8 punts, 
seguit de Diego M. Mar� n-
Caro i Santiago Capilla, 
tots dos empatats amb 7 
punts. La categoria Infan� l 
va ser molt competida i 
el guanyador fi nal va ser 
Carlos Garcia, amb 7 punts, 

Daniel Latre (2), però tots els 
altres jugadors van aportar 
molt a l’equip amb la seva 
ac� tud, la seva concentració 
i el seu nivell d’intensitat.

Cal destacar els noms 
dels campions de la Quar-
ta Divisió, magníficament 
dirigits per Dani Mar� nez: 
Jonathan García, Ismael 
Soubata, Fidel Peña, Daniel 
Latre, Yerai Asensio, Seth 
Ortega, Albert Almirall, Sergi 
Andreu, Adrià Cubillas i Pla-
blo Plaza. / CE Horitzó

seguit d’Álvaro Capilla amb 
5 punts i Daniel Rodríguez 
amb 4 punts.

Campionat d’equips
Diumenge es va disputar la 
darrera jornada de la fase 
de Campionat d’equips. 
Tots els equips de l’Agrupa-
ció d’Escacs la Rubinenca 
es van desplaçar a Barbe-
rà del Vallès per jugar les 
seves par� des. El primer 
equip va perdre per un 
ajustat 5,5-4,5, mentre que 
el segon i el tercer equip 
van empatar els seus en-
frontaments 4-4 i 2-2, res-
pec� vament. Amb aquests 
resultats, els equips locals 
s’asseguren les respec� ves 
categories.

Pel que fa al Campionat 
d’hivern de Sabadell, el 16 
de març es va disputar la si-
sena jornada i els jugadors 
rubinencs con� nuen amb 
pas ferm. Adrián Campos 
va guanyar i con� nua líder 
amb 6 punts. També van 
guanyar Oriol Urru� a i Al-
bert Pascual, mentre que la 
resta van perdre. / AER

La plan� lla del segon equip de l’Horitzó. / Cedida

La compe� ció escolar d’escacs s’ha dut a terme a l’escola Maria 
Montessori. / Arxiu

CICLISME | VOLTA A CATALUNYA

La Volta Catalunya passa per Rubí
El ciclista Nairo Quintana, durant el pas de la Volta per la ciutat. / Iban Coca 

La 98a edició de la Volta 
ciclista a Catalunya, que va 
començar dilluns a Calella i 
que fi nalitzarà el diumen-
ge a Barcelona, ha passat 
també per Rubí. Va ser en 
la seva segona etapa, la 
d’aquest dimarts, de 175 
km, amb sor� da a Mataró i 
arribada a Valls.

Els ciclistes van arribar a 
Rubí per la carretera de Sant 
Cugat al voltant de les 14.15 

hores, en el kilòmetre 49 de 
l’etapa. Un cop van arribar a 
la rotonda d’entrada a Rubí, 
els ciclistes van agafar el car-
rer Edison fi ns a la rotonda 
de Cova Solera, on van girar 
a l’esquerra per la C-1413 en 
direcció a Castellbisbal.

L’etapa, que va transcór-
rer sense incidents malgrat 
l’episodi de neu de la ma� -
nada i les baixes tempera-
tures, va acabar amb la vic-

tòria d’Alejandro Valverde, 
del Movistar, campió l’any 
passat i que està lluitant per 
revalidar el � tol.

El pas de la prova ciclista 
per Rubí va tenir algunes 
afectacions al trànsit i en el 
servei de transport públic 
urbà entre les 13.30 i les 15 
hores, tot i que aquestes no 
van suposar una alteració 
signifi ca� va de la normalitat 
al municipi. / DdR
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NATACIÓ | TROFEU PRIMAVERA

Badia del Vallès va acollir 
dissabte passat un dels dife-
rents Trofeu Primavera que 
es disputen durant aquestes 
dates. Tots els nedadors del 
Club Natació Rubí van oferir 
una bona actuació, desta-
cant a Sílvia Mar� , que va 
fer un nou record del club 
en els  50 m lliures, deixant-
lo en  27” 05. 

D’altra banda, aquest 
dissabte es disputarà a les 
nostres instal·lacions la si-
sena jornada de la lliga 

aleví, amb la participació 
de  7 clubs de natació: el CN 
Minorisa, el CN Badia, el CN 
Parets, el CN Cerdanyola, el 
CN Sallent, el CE Europa i el 
CN Rubí. 

El club rubinenc ha fet 
una crida a assis� r a aquesta 
jornada i a donar suport als 
joves nedadors i nedadores 
rubinencs.

Per la seva part, l’equip 
absolut de natació disputarà 
el Trofeu Primavera organit-
zat pel CN Terrassa. / CNR

Nou record de Sílvia Mar�  
en els 50 metres lliures

WATERPOLO | PRIMERA NACIONAL

Victòria contundent del Sènior Masculí 
per apropar-se a la primera posició
El Sènior Masculí del Club 
Natació Rubí (CNR) va im-
posar-se dissabte de ma-
nera contundent al CN 
Tres Cantos de Madrid per 
un clar 19-7. Els de Toni 
Aguilar van realitzar un 
molt bon partit i no van 
donar cap opció a l’equip 
madrileny. 

Després d’aquesta jor-
nada, l’equip  ha retallat 
la distància amb el primer 
classificat, el conjunt AR 
Ciudad Lineal, que va cedir 
un empat contra el WP 
Sevilla. Aquest dissabte, el 
CN Rubí es desplaça fi ns a 
Granollers, amb la intenció 
de sumar els tres punts i 
apropar-se encara més al 
capdavant de la classifi-
cació. Per la seva part, el 
Sènior Femení va perdre 
contra el CN Sabadell, en 
un par� t sense transcen-

Els jugadors de Toni Aguilar van fer un gran par� t davant el Tres Cantos de Madrid. / Cedida

Edu González va pujar al més alt del podi en el Cros escolar de Rubí. / Cedida

dència (2-25). L’equip està 
concentrat i amb molt bo-
nes sensacions de cara a 
afrontar aquest úl� m tram 
de la compe� ció, que els 
perme�  de millorar la clas-
sifi cació de la temporada 
passada. / CNR

CN Granollers - Juvenil Masculí  9-14
Cadet Femení - CN Catalunya  9-9
CN Sant Feliu - Juvenil Masculí  6-7
Cadet Masculí B - La Sirena CN Mataró B 3-6
CN Terrassa - Infantil Masculí  22-7
CN Sabadell - Infantil Femení  14-4
Cadet Masculí B - CN Premià  14-8
Juvenil Femenní - CN Sabadell  4-11RE

SU
LT

AT
S

El trialeta Edu González puja al podi al Cros de Rubí
El triatleta del Club Nata-
ció Rubí Edu González va 
par� cipar diumenge passat 
en el 40è Cros escolar de 
Rubí. González va disputar 
la prova amb l’objec� u de 
millorar la seva preparació 
per la temporada de triatló. 
El jove rubinenc va fer una 
gran cursa i va assolir la 
primera posició de la seva 
categoria. 

D’altra banda, aquest 
diumenge el CN Rubí té 
previst compe� r en el  VII 
Duatló de Cerdanyola, una 
prova que és puntuable pel 
Campionat de Catalunya 
per clubs. / CNR

ATLETISME | CROS

Nedadors i nedadores del CNR, al trofeu de Badia. / Cedida
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