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La ciutat celebra la Festa de l’Energia apostant 
per l’efi ciència i les energies renovables
LARA LÓPEZ

Una desena d’empreses del 
sector d’energies renovables 
i l’efi ciència energè� ca van 
participar el passat diven-
dres a la tarda a la Festa de 
l’Energia, un esdeveniment 
organitzat per l’Ajuntament 
i Rubí Brilla amb l’objectiu 
d’apropar solucions energè� -
ques innovadores i respectu-
oses amb el medi ambient a 
la ciutadania. La fi ra va comp-
tar amb diversos estands 
on els professionals oferien 
informació sobre els seus 
productes als assistents.

La principal atracció de 
la Festa de l’Energia va ser 

Rubí, a l’espera del ‘boom’ del cotxe elèctric
MARTA CABRERA

És molt probable que la ma-
joria de rubinecs no hagin 
vist mai un cotxe elèctric 
pels carrers de la ciutat, però 
que en canvi sí hagin vist una 
fotolinera, una estació en 
la qual es poden recarregar 
aquest � pus de vehicles amb 
energia solar.

A Rubí, hi ha tres fotoli-
neres en funcionament (Can 
Serra, Policia Local i Rubí+D) 
i hi ha quatre més previstes 
fi ns als 2018, la primera de 
les quals es començarà a 
construir aquest mateix any 
a l’aparcament de l’Escardí-
vol. La resta està previst que 
s’instal·lin a prop del Mercat, 
a l’aparcament del Parc de la 
Pau i la Natura i a l’aparca-
ment de la Zona Espor� va de 
Can Rosés.

L’Ajuntament ha apostat 
per estendre pel seu territori 
aquest � pus d’instal·lacions, 

que ofereixen la possibilitat 
d’una càrrega 100% d’energia 
renovable i gratuïta: “Com 
a administració estem fent 
molts esforços per generar 
energia renovable per re-
carregar els cotxes elèctrics, 
perquè aquesta energia no 
hagi de provenir d’una font 
fòssil”, explica el regidor de 
Desenvolupament Econòmic, 
Rafael Güeto. A més, també 
cal comptar amb el punt de 
recàrrega de l’aparcament del 
Mercat. El 2019, per tant, la 
ciutat hauria de disposar de 
7 punts de càrrega elèctrica 
de vehicles, ja que la fotoli-
nera de la Policia Local no-
més dóna servei als vehicles 
policials.

De moment, però, no 
sembla que els rubinencs, 
com la resta de catalans, es-
� guin apostant per la compra 
de vehicles elèctrics, proba-
blement perquè presenten 
encara dos impediments que 

fan � rar enrere els compra-
dors: l’elevat preu i la baixa 
autonomia, que no permet 
fer llargs viatges. “A Rubí, el 
vehicle elèctric encara ocupa 
un percentatge molt baix del 
total de vehicles, com en la 
resta de les ciutats”, afi rma 

Güeto.
Amb les dades a la mà, 

Rubí està molt lluny de ser 
una ciutat pionera en la im-
plantació del cotxe elèctric. 
Només hi ha 8 vehicles elèc-
trics matriculats a la ciutat, 
dels quals 4 són turismes, 3 

són motocicletes i hi ha un 
carretó elevador. Pel que fa 
al parc municipal, consta de 
13 vehicles d’aquestes carac-
terís� ques, però només un és 
un turisme, el cotxe del Rubí 
Brilla. La resta són motocicle-

tes (8), bicicletes (2) i pe� tes 
camionetes de neteja (2) 
d’un parc total de més d’un 
centenar de vehicles, la gran 
majoria dels quals consumei-
xen carburant dièsel, el més 
contaminant.

Davant aquesta situació, 
el regidor de Desenvolupa-
ment Econòmic insisteix en 
el fet que, precisament, les 
fotolineres són un element 
que ha d’estimular que els 
rubinencs abandonin el cot-
xe alimentat amb carburant 
fòssil i es passin a l’elèctric. I 
destaca que la fotolinera ubi-
cada al Rubí+D té 19 usuaris, 
molts dels quals provenen de 
municipis veïns.

L’altre es� mul és “incen-
tivar la compra del vehicle 
elèctric a través d’incen� us 
fiscals”. Segons contempla 
el Pla director del Rubí Brilla, 
està previst atorgar subvenci-
ons per la compra de vehicles 
elèctrics.

Només hi ha 8 vehicles elèctrics matriculats a la ciutat, més els 13 de l’Ajuntament
Els híbrids dominaran 
el mercat al 2030

Segons un estudi de la 
consultora AlixPartners, 
el dièsel ja està en declivi 
i el mercat europeu esta-
rà dominat al 2030 pels 
vehicles híbrids (28% 
del total), els motors de 
benzina tradicionals (que 
resistiran amb un 25% 
de quota de mercat), els 
vehicles plenament elèc-
trics (un 20%), els híbrids 
endollables (un 19%) i, 
per acabar, els dièsel, 
amb el 9% residual.D’aquí al 2019, l’Ajuntament vol construir quatre fotolineres més. / Arxiu

l’exhibició del Tesla S P85+, 
un cotxe esportiu de luxe, 
100% lliure d’emissions i 
amb bateria elèctrica d’Evan 
Motors. Molts rubinencs i 
rubinenques van contemplar 
el vehicle i fi ns i tot van jugar i 
es van fer fotografi es. La ber-
lina va exposar-se juntament 
amb una moto elèctrica de 
la gamma Energica. Ángel 
Agudo, dissenyador d’Evan 
Motors, va presentar els dos 
vehicles davant el públic, 
dels quals va destacar que 
“es carreguen a través d’una 
xarxa de supercarregadors”. 
A més, Agudo va explicar 
que el S P85+ compta amb 
connectivitat a Internet il-

limitada i que amb 1 hora de 
càrrega arriba als 420 km.

Vehicles elèctrics de proxi-
mitat
Entre les companyies que van 
par� cipar en l’esdeveniment 
es troba Prososphera, em-
presa venedora de productes 
d’il·luminació com bombetes 
de duració il·limitada, sense 
obsolescència programada. 
Xavi Rioja, un dels repre-
sentants de la companyia, 
va explicar al Diari de Rubí 
que es tracta d’un “produc-
te únic a tot el món, ja que 
la fi losofi a de les empreses 
d’il·luminació és que els 
productes � nguin una vida 

limitada”. 
Teycars és una altra de 

les empreses presents a la 
Fira de l’Energia de Rubí: 
una empresa rubinenca que 
produeix vehicles elèctrics de 
proximitat i baixa velocitat. 
Un dels empleats de Teycars, 
Fran Ricart, va assenyalar que 
els seus clients més habituals 
són càmpings i hotels, però 
també destaquen alguns com 
l’Aeroport Adolfo Suárez de 
Madrid, l’Aeroport de Barce-
lona-El Prat, el FC Barcelona i 
el Reial Madrid o, fi ns i tot, la 
Casa Reial Espanyola. Ricart 
afi rma que volen expandir-
se també al sector privat i es 
mostra op� mista respecte a 

l’augment de la demanda, ja 
que “la gent cada vegada està 
més convençuda que el vehi-
cle elèctric és el futur”.

D’altra banda, l’esdeveni-
ment va comptar amb la pre-

sència de l’alcaldessa,  Ana 
M. Mar� nez, qui va destacar 
l’esforç de l’administració 
per donar impuls al canvi de 
cultura energè� ca cap a les 
fonts renovables. 

La presentació del vehicle Tesla va ser una de les atraccions de la Festa 
de l’Energia. / J.A. Montoya
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La mobilitat a la ciutat, un dels reptes pendents
M. CABRERA / C. CARRASCO

Rubí compta amb 47.897 vehicles 
matriculats a la ciutat, segons 
xifres publicades per l’Ins� tut d’Es-
tadística de Catalunya (Idescat). 
Concretament, al municipi hi ha 
registrats 34.393 turismes, una dada 
que signifi ca que un de cada dos 
rubinencs té cotxe (1 cotxe per cada 
2,1 habitants). La dada és similar 
a la d’alguns municipis similars o 
propers, com ara Castelldefels (2,1), 
Sabadell (2,2) o Terrassa (2,2), i que 
s’ajusta a la mitjana catalana que se 
situa en el 2,2. Pel que fa a la resta 
de vehicles, hi ha 5.402 motocicle-
tes, 6.618 camions i furgonetes i 187 
tractors industrials.

La manca d’un creixement ur-
banístic planificat i global per al 
conjunt de la ciutat i l’elevada 
u� lització del transport privat ha 
comportat un greu problema per 
a la mobilitat de la ciutat, a més de 
causar problemes ambientals i de 
contaminació acús� ca.

El darrer estudi de mobilitat a la 
ciutat, que data del 2013, es� mava 
que el 77% dels desplaçaments 
externs –a altres municipis o provi-
nents d’altres poblacions– es fan en 
vehicle privat, mentre que només el 
19% són amb transport públic.

Pel que fa als desplaçaments 
interns, el 65% es fan a peu i el 30% 

L’empresa Assessoria d’Infraestructures i 
Mobilitat redactarà el nou Pla de mobilitat
La primera tinenta d’alcalde i 
responsable de l’àrea de Serveis 
Territorials, Maria Mas, ha reco-
negut que la mobilitat és una pre-
ocupació important per al govern 
i ha assegurat que treballen per 
dotar-se de les eines que perme� n 
millorar-la i que aquesta sigui “més 
efi cient i sostenible”. 

A banda de la contractació 
d’un nou cap de mobilitat, que 
està a punt de resoldre’s, Mas ha 
anunciat l’inici dels treballs per a la 
redacció d’un Pla de mobilitat a la 
ciutat. L’empresa Assessoria d’In-
fraestructures i Mobilitat serà l’en-
carregada de la redacció d’aquest 
nou pla, que té un cost de 50.000 
euros i que està subvencionat al 
50% per la Diputació de Barcelona. 
“Volem que el Pla comp�  amb les 
aportacions de tota la ciutadania”, 
assegura la regidora. Cal recordar 
que aquesta mateixa empresa ja 
va realitzar un Pla de mobilitat de 
Rubí el 2013, que l’execu� u local ha 
deses� mat per considerar que no 
s’ajusta a la realitat actual.

Pel que fa a mesures concretes 
que ja s’estan treballant, Mas s’ha 
referit a l’ampliació de l’illa de 

vianants, que el govern projecta 
que s’estengui des del Rubí Desen-
volupament a l’Ajuntament i fi ns a 
Mercat, amb l’objec� u de facilitar 
els desplaçaments a peu.

A més, recorda que s’ha ampli-
at el recorregut i la freqüència de 
pas del bus de les urbanitzacions 
per potenciar l’ús del transport 
públic i assenyala el projecte de 
l’Anella Verda com “una aposta 
decidida pel foment de la bicicleta 
com a mitjà de transport”. Aquest 
projecte pretén crear una xarxa de 
20 km de carrils bici que connec�  
polígons, equipaments i centres 
escolars.

Segons Mas, la creació de no-
ves places de pàrquing és una altra 
de les prioritats de l’execu� u per 
solucionar els problemes d’apar-
cament. El projecte que ja està en 
marxa és “el del nou aparcament 
al carrer Mallorca, que s’ha endar-
rerit per una qües� ó tècnica però 
que ja està en fase d’aprovació”, 
assenyala la regidora. La previsió 
és que les obres comencin l’úl� m 
trimestre d’aquest any. Tindrà 54 
places i dues seran per a persones 
amb mobilitat reduïda. 

en transport privat. Només l’1% 
dels rubinencs es mou per dins de 
la ciutat en bicicleta, principalment 
per la falta de vies adequades per 
l’ús d’aquest vehicle. Les conseqüèn-
cies de tot plegat són l’elevat trànsit 
dels accessos a la ciutat –carretera 
de Terrassa, carretera de Sabadell i 
carretera de Sant Cugat– i dels eixos 
–avinguda de l’Estatut, carretera de 
Molins, avinguda de l’Electricitat i 
carrer Vivaldi–. Algunes d’aquestes 
vies superen els 25.000 vehicles 

diaris. 
Precisament, el nou Pla d’Or-

denació Urbanística Municipal, 
pendent d’aprovació, aposta per la 
redefi nició de l’avinguda de l’Estatut 
i la C-1413, amb l’objec� u de reduir 
la càrrega actual de trànsit i que 
� nguin caràcter de vies urbanes.

Finalment, cal assenyalar que 
l’elevat trànsit que suporten algunes 
vies de la ciutat contribueix a empo-
brir la qualitat de l’aire a la ciutat i 
genera contaminació acús� ca.

L’avinguda de l’Estatut és una de les vies que suporta més trànsit diàriament, sovint 
de vehicles sense des� nació fi nal a Rubí. / Ferran Ybargüengoi� a (Arxiu)
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Rubí se suma a la gran 
manifestació pels refugiats “Podrien ser gent de la teva ciutat 

que es veu obligada a marxar”

AITOR LÓPEZ, VOLUNTARI AL CAMP DE REFUGIATS D’ELEONAS (ATENES)

Més d’un cente-
nar de rubinencs 
van participar 
dissabte en la 
multitudinària 
manifestació sota 
el lema ‘Volem 
acollir ’ organit-
zada a Barcelona 
per la plataforma 
Casa nostra, casa 
vostra a favor de 
l’acolliment de persones re-
fugiades i migrants.  L’en� tat 
rubinenca col·labora en tres 
projectes solidaris, dos a Grè-
cia i un a Melilla, que ajuden 
persones refugiades. Rubí 
Acull ha pogut enviar 800 
euros a aquestes inicia� ves, 
diners que l’en� tat ha recaptat 
gràcies a diverses ac� vitats. A 
més, ara també s’han posat a 
la venda unes polseres solidà-
ries que porten per lema ‘Jo 
vull acollir’ al preu d’un euro 

MARTA CABRERA

Aitor López (23 anys) és un 
rubinenc que estudia Medici-
na i que va decidir, juntament 
amb tres persones més, anar 
a ajudar al desembre durant 
dues setmanes al camp de 
refugiats d’Eleonas, a Atenes. 
Membre de Rubí Acull, aquest 
rubinenc creu que Rubí podria 
ser un bon lloc d’acollida per 
aquestes persones que ara es 
troben ‘aturades’ a Grècia.

-Què et va dur fi ns al camp 
de refugiats?
-Dues amigues hi van anar 
mesos abans i m’ho van reco-
manar. Em van dir: “Necessi-
ten mans, persones que fagin 
feina”. Elles em van facilitar 
contacte amb el projecte 
Elea, que ges� ona el camp, i 
simplement els vaig enviar un 
correu electrònic. Al fi nal, em 
va acompanyar la meva mare, 
la meva � eta i una amiga.

-Com va ser l’estada?
-Vam estar en un pis als afo-
res del camp perquè no es 
pot viure dins i he de dir que 
va ser una experiència molt 
dura. Hi ha molta proximi-
tat amb els refugiats, veus 
persones de totes les edats, 
te n’adones que podrien ser 
gent de la teva ciutat que es 
veu obligada a marxar.

És cert que al principi 
vaig pensar que no estaven 
tan malament, perquè el 
d’Eleones és un dels millors 
camps d’Europa, però quan 
comences a conèixer les his-
tòries, quan et conviden a 
prendre el te a les seves 
cases i t’expliquen el que han 
pa� t per arribar fi ns allà, et 
comences a destrossar per 
dins.L’experiència et va con-
sumint emocionalment i quan 
tornes és la pitjor part.

- Per què?
-Tot i que estant allà no solu-
ciones el problema de base, 
et dóna la sensació que estàs 
contribuint a millorar la vida 
de les persones. Quan tornes 
sents que no fas res i és molt 
dur perquè has vist la neces-
sitat i aquelles persones les 
consideres amigues teves, jo 
� nc amics refugiats.

-En quines condicions estan 
els refugiats a Eleonas?
-En aquest camp, l’habitatge 
és un contenidor metàl·lic 
elevat 30 cm del terra, això 
evita problemes de fred i 

A Eleonas, els refugiats viuen en contenidors metàl·lics. / Elea Project

humitat, però hi viuen 2.000 
persones de 30 nacionalitats 
diferents. Hi falten persones 
per ges� onar la roba que els 
arriba, només poden agafar 
una peça de roba al mes, és 
insuficient, al novembre hi 
havia nens amb xancles. En 
l’àmbit alimentari, les necessi-
tats estan cobertes, però no hi 
ha una alimentació adequada 
per als infants ni les dones 
embarassades. Els refugiats 
tenen la sensació que les 

seves necessitats elementals 
estan cobertes, però estan en 
uns llimbs legals.

-Quines són les seves inquie-
tuds, els seus sen� ments?
-Senten que la seva vida s’ha 
aturat, es lleven sense sa-
ber que passarà l’endemà, 
si tornaran als seus països 
d’origen, si tornaran un país 
enrere o si es quedaran on 
són. Molts s’han separat de 
familiars, han perdut gent pel 

camí i no tenen distraccions 
diàries. Els pares i les mares 
estan frustrats perquè tenen 
la sensació que no estan fent 
res pels seus fi lls.

La vida comunitària és 
di� cil, allà hi ha sirians i af-
ganesos, que són la majoria, 
però també somalis, eritreus, 
iranians, iraquians, pakista-
nesos, pales� ns, kurds... És 
un còctel de cultures que no 
estan en un ambient esta-
ble. A vegades les polí� ques 

europees que benefi cien els 
refugiats de Síria és font de 
confl ictes. Són gent amb mol-
ta frustració interna perquè 
no governen la seva vida, se’ls 
atura a Grècia.

-Què cal fer amb aquests 
refugiats que estan bloque-
jats?
-La cooperació és molt im-
portant, molts projectes es 
� ren endavant a base de vo-
luntaris, com el camp d’Eko, 

el d’Idomeni, el de Lesbos o 
els d’Atenes. També la mo-
bilització ciutadana, com la 
del dissabte, és necessària 
per demanar als polí� cs que 
obrin fronteres, és a dir, que 
facili� n els tràmits, que es faci 
una gestió més adequada i 
ràpida. Al camp, te n’adones 
que el tràmit es pot fer tan 
lent com els polí� cs desitgin. 
Hi ha persones que fa un any i 
mig que estan al camp, abans 
havien estat 3 anys a Turquia, 
en fa 5 que han sor� t de casa 
i encara no han trobat un lloc 
d’asil defi ni� u.

S’han de complir les quo-
tes que es prometen, dels 
17.000 refugiats que havien 
d’arribar a l’estat espanyol, 
han arribat poc més 700. I no 
és només això, les quotes han 
de ser més reals. A Jordània o 
el Líban, el 20% de la seva po-
blació és refugiada. A la Unió 
Europea és el 0,2%. No és que 
no puguem assumir més refu-
giats, és que en l’àmbit polí� c 
no volem assumir-los.

-Com es pot lluitar per millo-
rar la situació des d’aquí?
-Conscienciant el teu voltant. 
Des que he tornat he parlat 
amb amics, companys i fami-
liars per explicar la situació 
i apropar la realitat que ells 
no han viscut. I la gent que 
realment tingui ganes de 
fer coses pot contactar amb 
Rubí Acull, pot par� cipar de 
manera ac� va organitzant o 
senzillament gaudint de les 
ac� vitats que fem.

-Rubí Acull ha parlat amb 
l’Ajuntament sobre la possi-
bilitat d’acollir refugiats?
-A Rubí ja hi ha refugiats, tot i 
que no s’ha donat la dada per 
la protecció de les persones. 
No tothom és favorable a què 
hi arribin i això també ens 
preocupa molt. El que tenim 
clar és que des de Rubí Acull 
estarem encantats d’ajudar a 
les persones nouvingudes.

-Creus que Rubí és una bona 
ciutat per a una persona 
refugiada?
-Abans pensava que les per-
sones quan arribessin havien 
de tenir garan� da una vida 
digna. Però ara em plantejo 
que hi ha gent morint, que 
potser és millor donar primer 
una vida i després dignifi car-
la. Rubí té esperit voluntari i jo 
crec que ens podem permetre 
un nombre de refugiats de 
tres xifres.

“Rubí té esperit voluntari i 
es pot permetre un nombre 
de refugiats de tres xifres”

Al camp, hi ha gent d’una trentena de nacionalitats. / Eleas Project

al CRAC. La propera reunió de 
l’en� tat serà el 2 de març a les 
20.30h al CRAC.

D’altra banda, Oriéntate en 
tu Voluntariado ha organitzat 
aquest divendres una parade-
ta a la plaça Pere Esmendia per 
donar suport a la campanya 
RefugiadosXNarices, en la qual 
es vendran nassos de pallaso 
per un euro. La quan� tat re-
captada es des� narà a la com-
pra de productes d’higiene per 
a dones i infants. / DdR

Diversos col·lec� us de Rubí van estar presents 
a la manifestació. / Cedida
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L’alcaldessa reitera a FGC la necessitat 
de tenir la segona estació de La Llana
M. CABRERA

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Mar� nez, i el president 
de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC), 
Enric Ticó, van mantenir 
una reunió dilluns per tal 
d’abordar les necessitats 
de la ciutat en matèria 
de mobilitat del transport 
públic. Es tracta de la pri-
mera trobada d’aquestes 

que es reiniciï el projecte, 
l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM), un òr-
gan que precisament està 
dirigit pel rubinenc Pere 
Torres.

Més trens per hora i major 
seguretat
Pel que fa a la resta de re-
ivindicacions relacionades 
amb l’estació i el servei de 
Ferrocarrils, l’alcaldessa ha 
afi rmat que FGC s’ha com-
promès a estudiar la pos-
sibilitat que un nou servei 
de la línia S5 sur�  de Rubí 
en hora punta, en comptes 
de Terrassa: “Volem que 
els veïns de Rubí es� guin 
en una situació digna i per 
tant, que es revisi la re-
ducció de serveis directes 
des de Rubí”. Actualment, 
l’obertura de les noves 
estacions de Terrassa i el 
trasllat de l’origen d’alguns 
trens de Rubí fi ns a Terras-
sa provoca aglomeracions 
a l’interior dels vagons.

D’altra banda, s’ha des-
cartat l’opció d’introduir 
una segona escala mecàni-
ca per millorar la seguretat 
de l’andana, ja que tècnica-
ment és inviable.

Per tal de seguir treba-
llant per millorar el servei 
de Ferrocarrils a la ciutat, 
l’Ajuntament i Ferrocarrils 
mantindran una trobada 
cada tres mesos.

L’estació de Ferrocarrils de Rubí no � ndrà unes segones escales 
mecàniques. / Arxiu

tur”, va explicar Mar� nez.
L’alcaldessa va remarcar 

que en aquesta zona de la 
ciutat, a més d’un polígon 
industrial, “és probable 
que s’ubiqui un gran equi-
pament de la Generalitat”, 
en referència al trasllat 
dels jutjats, i a més, ha 
avançat que “està previst al 
Pla d’inversions 2017-2018 
que s’iniciï la redacció d’un 
projecte de connexió per 
sobre de la Riera”.

Es tractaria, segons ha 
explicat, d’una passera que 
uniria l’Escardívol amb la 
plaça Marquès de Barberà, 
a la Plana del Castell.

Per tal d’avançar cap 
a la segona estació, que 
culminaria els serveis pre-
vistos la zona, l’alcaldessa 
ha afirmat que “s’actu-
alitzaran els estudis en 
relació a l’estació de La 
Llana de Ferrocarrils”, que 
ja han quedat desfasats, 
i es dirigiran a l’autoritat 
competent per demanar 

característiques entre el 
govern local i l’empresa 
pública.

En aquesta trobada, la 
primera edil va traslladar a 
la màxima autoritat de FGC 
la necessitat que té Rubí de 
comptar amb una segona 
estació de Ferrocarrils: “La 
segona estació de FGC a la 
ciutat és bàsica, està pro-
jectada en una zona ideal 
i de desenvolupament fu-

En els propers 
mesos s’iniciarà 
la redacció del 
projecte de la 
passera entre el 
centre i la plana 
del Castell
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La Comissió de l’Energia vol pressionar la Generalitat 
per desplaçar la línia d’alta tensió de Can Fatjó

REDACCIÓ

La Comissió Municipal de 
l’Energia, creada a l’octu-
bre per afrontar la re� rada 
de les línies d’alta tensió 
del municipi, es va tornar 
a reunir la setmana pas-
sada. Durant la sessió, es 
va donar a conèixer l’estat 
del conveni que el maig 
del 2006 van signar l’Ins� -
tut Català d’Energia (ICA-
EN), l’Ajuntament de Rubí i 
l’empresa Red Eléctrica de 
España SA per desplaçar 
la línia d’alta tensió Can 
Jardí–Mas Figueres, en el 
tram que transcorre per 
l’avinguda de Can Fatjó.

El passat mes de juliol, 
l’Ins� tut Català d’Energia 
va denunciar el conveni 
argumentant que han pas-
sat més de 10 anys des de 
la seva signatura i que en 
tot aquest temps no s’han 
executat els treballs, en-
tre altres mo� us, per una 
suposada manca d’acord 
entre els ajuntaments de 

Rubí i de Castellbisbal. En 
canvi, l’informe jurídic que 
ha elaborat el consistori 
rubinenc, que s’oposa a 
aquesta denúncia, conclou 
que va ser precisament la 
Generalitat qui, l’any 2012, 
va retirar la consignació 
pressupostària per dur a 

terme aquesta obra i, per 
tant, qui va provocar la sus-
pensió de l’execució de les 
actuacions del conveni.

L’ informe jurídic de 
l’Ajuntament també ar-
gumenta que l’execució 
d’aquest conveni és neces-
sària per raons d’interès 

general, ja que “el bé jurí-
dic protegit és la salut i la 
seguretat de les persones 
i les afectacions al medi 
ambient”. I és que, segons 
un estudi realitzat per la 
Direcció General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industri-
al, Rubí és el segon muni-
cipi amb més afectació de 
tot Catalunya en relació a 
l’impacte social i mediam-
biental que provoquen les 
línies elèctriques.

A l’agost, l’Ajuntament 
de Rubí va presentar tot 
un seguit d’al·legacions en 
aquest sen� t a la denúncia 
del conveni acordada per 
l’ICAEN. Segons aquest 
organisme, les al·legacions 
encara es troben en fase 
d’estudi i no hi ha data 
prevista de resolució.

Amb l’objec� u d’acon-
seguir que la Generalitat 
consigni el pressupost per 
poder executar el despla-
çament d’aquesta línia, 
els veïns han proposat a la 
comissió convocar una roda 

Imatge de les línies d’alta tensió de Can Fatjó. / Arxiu
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Rubí és el segon municipi amb més afectació social i mediambiental per les línies elèctriques
de premsa pròximament.

Paral·lelament, Inicia-
tiva per Catalunya Verds 
(ICV) també ha plantejat 
convidar els portaveus de 
la Comissió d’Energia del 
Parlament de Catalunya a 
Rubí per tal de mostrar-los 
la realitat que viu la ciutat 
en matèria de línies elèc-
triques.



Rubí posa en marxa l’Ofi cina 
d’Atenció a la Diversitat Funcional
M. CABRERA

El Servei d’Atenció a les Per-
sones de l’Ajuntament de 
Rubí compta des d’aquesta 
setmana amb una Ofi cina 
d’Atenció a la Diversitat 
Funcional, un servei que té 
com a objec� u fer més fàcil 
la vida d’aquest col·lec� u: 
“Volem donar una resposta 
integral amb recursos a les 
persones que per la seva 
situació ho necessiten, vo-
lem que se sen� n ciutadans 
de ple dret”, ha explicat 
l’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Mar� nez.

D’aquesta forma, les 
persones amb diversitat 
funcional seran ateses de 
totes les seves necessitats 
a través del que es coneix 
com a fi nestreta única.

La responsable del nou 
servei, Marta Antúnez, afi r-
ma que el desplegament 
d’aquest punt únic ha de 
servir per “orientar, infor-
mar i assessorar sobre la 
cerca de recursos i serveis, 
per facilitar la coordinació, 

i per recollir demandes i 
detectar els punts forts i fe-
bles de la ciutat per millorar 
la vida del col·lec� u”.

L’Oficina d’Atenció a 
la Diversitat és una de les 
mesures que es recullen 
en el Pla d’Atenció a la Di-
versitat, un document que 
s’està elaborant i que es 
treballa de forma paral·lela 
a l’aplicació de polí� ques 
des� nades al col·lec� u.

La màxima responsable 

un espai de participació 
per al col·lec� u, diverses 
comissions, hem instal·lat 
gronxadors adaptats en 
parcs infan� ls, hem reser-
vat espais en grans esde-
veniments i hem celebrat 
el Dia Internacional de les 
Persones amb Diversitat 
Funcional”.

Funcionament de l’Ofi-
cina
Les persones que vulguin 
dirigir-se a l’Ofi cina d’Aten-
ció a la Diversitat, ho poden 
fer demanant cita prèvia al 
telèfon 93 588 75 75, que 
correspon a la Font del Fer-
ro. El servei estarà obert els 
dilluns i dimarts de 16 a 19 
hores a les dependències 
de Serveis a les Persones, 
ubicat al carrer. Prim, 33-
35, a la segona planta.

A més, per les persones 
que no puguin assistir a 
aquest horari, també s’ha 
habilitat un espai a la Font 
del Ferro, al carrer Càceres, 
s/n, els dimecres, dijous i 
divendres de 9 a 15 hores.

L’alcaldessa va presentar l’Ofi cina acompanyada de la regidora de 
Serveis a les Persones. / M.C.

municipal ha destacat que, 
des de l’inici del mandat, 
la ciutat s’ha esforçat per 
incloure les persones amb 
diversitat funcional: “Tenim 

“Volem donar una 
resposta integral 
amb recursos a les 
persones que per 
la seva situació ho 
necessi� n”
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Sessió par� cipa� va sobre
el Pla local de residus
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha convocat 
les en� tats i les associacions 
de veïns el 28 de febrer per 
aportar idees sobre la pre-
venció i ges� ó dels residus 
a la ciutat. Les propostes 
recollides en aquesta jorna-
da serviran per dibuixar les 
línies de treball del Pla local 
de residus, que ara s’està 
redactant.

El Pla té l’objec� u d’esta-
blir l’estratègia de treball en 
la prevenció, la reu� lització i 
la ges� ó de residus munici-
pals durant el període 2017-
2022, cercant la reducció 
de la producció de residus i 
l’augment dels valors actu-
als de reu� lització i reciclat-
ge. Aquest document també 
té la fi nalitat de millorar la 
qualitat del servei, impactar 
positivament en el medi 
ambient i buscar estratègies 
per evitar l’augment del cost 
que suposaria un augment 
de la generació de residus i 
l’estancament en els valors 
de reciclatge.

El consistori ja ha reco-
llit les propostes de diver-

sos coŀlectius, entre ells 
el Consell de la Infància i 
l’Adolescència, el Consell 
de la Gent Gran i els repre-
sentants dels par� ts polí� cs. 
Ara, l’Ajuntament torna a 
convocar les entitats i les 
associacions de veïns amb 
l’objec� u que tothom pugui 
fer les seves aportacions. La 
jornada participativa serà 
dimarts vinent a les 18 hores 
a l’edifi ci Rubí+D. 

Paral·lelament, la ciuta-
dania a � tol individual tam-
bé podrà par� cipar a través 
d’un qüestionari que es 
penjarà properament al web 
municipal i del qual també 
se’n repartiran exemplars 
impresos, que estaran a dis-
posició dels rubinencs.

Pels volts de l’es� u, se 
celebrarà una reunió de 
retorn perquè els partici-
pants puguin prioritzar les 
línies de treball. “Aquest 
projecte de ciutat pot tenir 
un gran impacte. Fins i tot 
pot signifi car la modifi cació 
del sistema de recollida ac-
tual”, ha explicat el regidor 
de Medi Ambient, Moisés 
Rodríguez.
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El Casal de la Gent Gran omple 
La Sala per celebrar els seus 40 anys
El president de l’equipament reivindica un espai més gran 
REDACCIÓ

El Casal de la Gent de Gran 
de Rubí, ubicat al carrer Ma-
gallanes, 60, es va inaugurar 
el 14 de febrer de 1977. 
Coincidint amb el seu 40è 
aniversari, usuaris del Casal, 
amb amics i familiars, es van 
aplegar dissabte a La Sala 
per gaudir d’un espectacle 
que va servir també de festa 
d’aniversari. Els grups de 
coral, gospel, ball country, 
sevillanes, sardanes i balls 
de saló formats al voltant 
del Casal van pujar a l’es-
cenari per oferir diverses 
actuacions, molt aplaudides 
pel públic. L’espectacle es 
va tancar amb l’actuació de 
l’orquestra Bona Nota.

Durant l’acte, l’alcaldes-
sa de Rubí, Ana M. Mar-
� nez, va lloar la tasca del 
Casal i va recordar que “té 
900 socis i, de mitjana, 500 
persones participen a les 

seves ac� vitats: és una peça 
fonamental en el puzle de la 
nostra ciutat”. Mar� nez va 
entregar, en nom del consis-
tori, una placa commemora-
� va a l’actual president de 
l’en� tat, Jordi Canals. 

Per la seva banda, Ca-
nals va animar tothom a 
formar part del Casal, es 
va referir al creixement 
del centre durant aquests 
40 anys i a les moltes sol-
licituds que reben. “Rubí 
s’ha fet molt gran i l’espai 
que tenim està saturat”, 
va dir. Canals es va dirigir 
al director general d’Acció 
Cívica i Comunitària de la 
Generalitat de Catalunya, 
Bernat Valls, l’ens del qual 
depèn el Casal, per reclamar 
una millora de l’espai, una 
demanda que va compar-
tir també la màxima edil. 
Valls va recollir la pe� ció: 
“M’emporto els deures que 
m’han llençat el president 

i l’alcaldessa, tot i que no 
són moments fàcils per les 
administracions públiques”, 
va concloure.

El Casal de la Gent Gran 
és un equipament cívic des-
tinat al col·lectiu de les 
persones grans i ofereix a les 
persones usuàries serveis i 
ac� vitats i col·labora amb el 

Diferents grups de l’equipament van oferir actuacions al públic 
assistent. /  J.A. Montoya
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teixit associa� u cedint a les 
en� tats l’ús d’espais per fer 
ac� vitats de caràcter cívic 
i social. Així, al voltant del 
Casal de la Gent Gran han 
nascut diferents entitats 
culturals com ara l’Associ-
ació de Gent Gran de Rubí  
o el CasalXou de la Gent 
Gran. La Sala es va omplir per l’aniversari del Casal. / J.A. Montoya

Organitzen diverses ac� vitats a Les 
Torres sota el lema ‘Fes teu el barri’
L’Associació de Veïns de 
Les Torres ha escollit com a 
nova presidenta a Montse 
Serra i una de les primeres 
accions que ha impulsat és 
l’organització de diverses 
ac� vitats sota el lema ‘Fes 
teu el barri’. 

La intenció de l’en� tat 
és que els veïns prenguin 
més protagonisme a l’en-
torn on viuen i es facin 
seus els llocs de convivèn-
cia del barri, com les pla-
ces, els carrers i els locals 
públics. 

Així, el 9 i 10 de març, 
dins el marc del Dia de la 
dona treballadora, a l’espai 

El Triangle, ubicat al pas-
seig de Les Torres, hi haurà 
una mostra d’ac� vitats que 
es realitzen al si de l’asso-
ciació i també s’exposaran 
obres de diferents veïns. 
A més, el 10 de març a les 
19.30 hores hi haurà una 
lectura de poemes escrits 
per dones i una actuació 
musical. 

L’en� tat té previst tre-
ballar durant tot l’any al 
voltant d’aquest nou lema 
i per això convida tots els 
veïns del barri a col·laborar 
durant les tardes a la seu 
del local, ubicat al carrer 
Joan Puig. / DdR

Nova onada de robatoris a bars i 
habitatges durant el cap de setmana 
Durant el passat cap de 
setmana, es van produir 
fins a quatre robatoris 
i una temptativa de ro-
batori a la ciutat, segons 
han informat els Mos-
sos d’Esquadra. Durant la 
nit del divendres, es va 
produir un robatori amb 
força a un bar restaurant 
del carrer Terrassa, on els 
lladres, a més, van causar 
importants destrosses en 
l’establiment. La mateixa 
nit també es van denun-
ciar dos robatoris més en 
domicilis propers. 

La tempta� va de roba-
tori va tenir lloc el diumen-
ge en un aparcament al 
carrer Sant Jordi, on també 

es van produir danys a 
l’entrada. Finalment, el 
mateix dia, hi va haver un 
robatori amb força a la ur-
banització de Sant Muç. En 
aquest cas, es van endur 
un pa� net que els Mossos 
d’Esquadra van localitzar 
posteriorment. / DdR

Interior d’un dels bars on han 
robat. / Cedida
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Rubí té un clar problema de mobi-
litat fruit d’un creixement ràpid i 
desordenat, sense un model clar 
de ciutat. L’ús del vehicle privat 

en els desplaçaments és l’opció majoritària en 
detriment d’altres sistemes com el transport 
públic o els desplaçaments a peu. L’ús de la 
bicicleta, que en les darreres dècades s’ha 
popularitzat massivament a moltes ciutats, 
a la nostra continua sent residual.

La dependència del vehicle privat tant 
en l’àmbit intern de la ciutat com en des-
plaçaments a altres localitats comporta una 
saturació important i diària de vies com la 
carretera C-1413, l’avinguda de l’Estatut 
o els polígons industrials, així com una 
ocupació de l’espai públic per part del parc 
mòbil molt elevada. També ha generat un 
greu problema d’aparcament en molts barris 
de la ciutat, malgrat que dos grans cèntrics 
espais públics, com són l’Escardívol i el Rubí 
Desenvolupament, s’han sacrifi cat com a 

Pivote automático en la entrada de la plaza 
Constitución
Ruego la instalación de un pivote automático 
en la entrada de la plaza Constitución, con sólo 
acceso regulado a servicios autorizados, como ha 
hemos solicitado en otras ocasiones. Es urgente 
su instalación para garantizar la seguridad de 
todos los vecinos, niños y otras personas que 
transitan por esta plaza, en la cual entran toda 
clase de vehículos con el peligro que ello conlleva 
para los peatones o los usuarios de la plaza. Es-
peremos que no tengamos que lamentar ningún 
accidente o alguna muerte como ya ocurrió en 
la zona. La seguridad de todos es lo primero, 
por ello pido al Ayuntamiento y especialmente 
a la alcaldesa que nos instalen un pivote para 
controlar el accesso de vehículos.

Francisco Javier Vilar 

Agraïment a la pagesia
Els passats 26, 27 i 28 de gener de 2017, les 

carreteres de tot Catalunya es van omplir de 
tractors, com no s’havia vist mai. Era la Marxa 
Pagesa. Aquesta, va tenir com arribada fi nal el 
Cap i Casal, a Barcelona. 575 tractors vinguts 
de totes les contrades del país, més unes 3.000 
persones ens vam aplegar a l’avinguda Maria 
Cristina per demanar respecte i dignitat per la 
nostra feina. 

Quan l’administració diu una cosa i en fa 
una altra (com és el cas en l’execució del PDR 
20152020, amb retallades incloses), no ens està 
respectant... 

El Departament d’Agricultura es va com-
prometre amb la Unió de Pagesos a executar els 
acords de mínims, que són els següents:

- Prioritat per les incorporacions de Joves 
(primera instal·lació). 

-Mantenir els ajuts mediambientals en zo-
nes de limitacions naturals i de muntanya. 

-Mantenir tanmateix els ajuts en agricultura 
i ramaderia ecològica.

aparcament gratuït a l’aire lliure. Tot plegat 
afecta negativament a la contaminació acús-
tica i mediambiental de la ciutat.

El govern ha anunciat que de nou es posa 
en marxa la reactivació d’un Pla local de mo-
bilitat que ha de donar resposta al problema 
de la mobilitat a Rubí. Després de molts 
anys i de plans redactats que no han arribat 
a fructifi car, esperem que aquest sí que arribi 
a bon port i que serveixi per dotar la ciutat 
d’una mobilitat realment efi caç, efi cient i 
sostenible. Un pla que compti amb la parti-
cipació de la població i del teixit comercial i 
empresarial de la ciutat i que doni respostes 
a les mancances i problemes detectats.

De vegades, els canvis d’hàbits relaci-
onats amb els desplaçaments comporten 
algunes molèsties inicials, però s’acaben 
assumint i el temps acostuma a donar la raó, 
o no, sobre si l’aplicació d’algunes mesures 
són benefi cioses pel conjunt de la ciutadania. 
Cal potenciar els carrers de vianants al centre 
i, per què no, als barris també. Són necessaris 
carrers on es prioritzi el vianant amb voreres 
amples, segures i adaptades per tothom.

La xarxa de transport ha de ser realment 
útil, efi caç i pràctica, amb recorreguts curts i 
freqüents i coordinats amb el servei de Fer-
rocarrils de la Generalitat i de la Renfe.

Pel que fa a l’ús de la bicicleta, cal poten-

ciar-lo amb una xarxa útil i segura de carrils 
bici que permeti arribar a equipaments, 
centres educatius o empreses fàcilment i, 
evidentment, cal dotar la ciutat d’aparca-
ments per a bicis.

Pel que fa al tema de l’aparcament, cal 
determinar exactament quines són les ne-
cessitats i replantejar l’oferta per solucionar 
el dèfi cit i serà necessari també veure si la 
ciutat, mancada al centre d’espais verds, de 
grans espais lúdics i d’oci, es pot permetre hi-
potecar dos espais com l’Escardívol i el Rubí 
Desenvolupament com a aparcaments.

Són només algunes de les qüestions que 
haurà d’analitzar i donar solucions el Pla de 
mobilitat, llargament reivindicat. Esperem 
que, aquesta vegada sí, el document sigui una 
realitat i que, juntament amb el Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal (POUM), que 
també té molt a dir en temes de mobilitat i 
planifi cació, permetin a la ciutat fer aquest 
salt endavant que a hores d’ara no hem fet.

Cartes de la ciutadania
Entre altres punts, com la millora de la 

competitivitat, diversifi cació agrària, mitigació 
del canvi climàtic, etc., aquests acords, que es 
van prendre a la Taula Agrària del 2 de juliol 
de 2014 i posteriorment varen ser aprovats al 
Ple del Parlament de Catalunya de l’11 de juliol 
de 2014, a proposta de la Unió de Pagesos, s’ha 
demostrat que eren paper mullat amb el pas 
del temps. L’únic punt que s’ha respectat és la 
primera instal·lació de joves i només faltaria 
que ni això. 

Va ser arran d’aquest incompliment fl agrant 
que la Unió de Pagesos va començar a fer ja 
a l’estiu de 2016, mobilitzacions pel territori, 
sobretot en zones de muntanya (les més desa-
favorides per aquestes retallades en els ajuts) i va 
arribar al seu punt cabdal, amb la Marxa Pagesa, 
amb l’arribada a Barcelona. 

Com a coordinador territorial, vull agrair 
molt sincerament la gran participació i res-
posta que vam rebre per part de la pagesia. Per 

El Tuit de la setmana       18 de febrer

Diario de No� cias @No� ciasNavarra

¡Buenos días! Egun on! 
Consulta la portada de 
del 19 de febrero de 
DIARIO DE NOTICIAS 

una estona, els pagesos i pageses vam deixar la 
nostra feina per demostrar la força pagesa i fer-
nos sentir, pels nostres avantpassats, pel nostre 
present i el nostre futur. Dels Vallesos van sortir 
80 tractors. 

Hi ha una part d’estima per la nostra feina, 
de la terra que conreem i de la cura per l’entorn 
que hem heretat, que no ens podem permetre el 
luxe de perdre, aquesta estima no la mostren les 
dades macroeconòmiques, però crec que, para-
doxalment, serà l’única que potser ens assegurarà 
la nostra continuïtat. 

Ara li toca a la consellera Meritxell 
Serret,moure fitxa i treballar i defensar els 
interessos de la pagesia catalana.

Visca la terra!

Francesc Bancells,
coordinador territorial de la Unió de 

Pagesos de Catalunya a 
l’Àrea Metropolitana

Mobilitat 
EDITORIAL
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Visita’ns a www.diariderubi.com
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El 17 de febrer es va celebrat el 
Dia Europeu contra la Pobresa 
Energètica. Però des de Càritas 
Diocesana de Terrassa volem 
puntualitzar que la pobresa 
no té etiquetes ni es classifica; 
és una realitat polièdrica i 
transversal.

Es considera pobresa ener-
gètica la situació d’aquelles 
persones que tenen dificultats 
per abonar les factures de des-
peses energètiques pels elevats 
preus de l’energia o hi veu 
limitat el seu accés a l’energia 
per falta d’ingressos,  per viure 
a habitatges amb un pèssim 
aïllament tèrmic, per tenir 
equipaments amb un escàs 
rendiment (calefacció, cuina, 
aigua calenta...), etc. 

A l’estat espanyol, es diu 
que més d’un 10% de la po-
blació ho pateix. Però a Càritas 
observem que les persones 
afectades per aquest mal també 
pateixen en altres àmbits bàsics 
de la seva vida i viuen situaci-
ons de fragilitat. A més, un dels 
col·lectius que més sofreix és el 
dels immigrants, que en molts 
casos són els pobres entre els 
pobres i tenen menys drets. 

Aquesta visió parcial de 
la pobresa per àmbits, per 
exemple infantil, energètica, 
etc., augmenta el seu impacte 
mediàtic. Però no ens agrada 
posar cognoms a la pobresa 
perquè és la visió reduccio-
nista d’una realitat dolorosa 
i injusta que vulnera drets 
fonamentals de les persones 
i de moltes famílies. Això 
ens pot portar a infravalorar 
aquest problema, que ha de 
ser abordat en tots els àmbits 
a l’hora. És una realitat injusta 
que hem de denunciar en tot 
moment i combatre des de les 

Fa temps que la recuperació 
de la gestió directa de serveis 
externalitzats per part dels 
ajuntaments ha deixat de ser 
una proposta utòpica d’alguns 
partits alternatius per conver-
tir-se en una realitat a moltes 
ciutats catalanes. Casos com 
Barcelona, Ripollet, Saba-
dell, Cerdanyola, Terrassa o 
Badalona són només alguns 
exemples de ciutats que estan 
recuperant el control de ser-
veis com l’abastiment d’aigua, 
el tanatori, el servei de la 
grua, l’aparcament, la neteja 
o el manteniment de parcs i 
jardins.

Les externalitzacions de 
serveis públics mitjançant la 
contractació d’empreses pri-
vades va tenir el seu moment 
àlgid a finals dels anys 80 i la 
dècada dels 90. Els principals 
arguments eren que millo-
rarien l’eficiència del servei, 
es produiria un estalvi en la 
provisió, incrementaria l’es-
pecialització i tecnificació, es 
produiria competència en el 
sector privat i es descarregaria 
l’administració d’una gestió 
feixuga.

Avui, després de més de 
25 anys privatitzant serveis 
públics, també podem consta-
tar una sèrie de conseqüències 
negatives i contràries als inte-
ressos dels ciutadans. En molts 
casos han suposat un impor-
tant increment del cost, amb 
una orientació al benefici de 
l’empresa i no pas de l’usuari, 
una disminució de la qualitat 
del servei, una falta d’incentiu 
en la reinversió, una pèrdua de 
control per part de l’adminis-
tració i una greu precarització 
dels llocs de treball.

Traslladem-ho a Rubí. 
El pressupost que es destina 

Una de les principals di-
ferències entre el món lu-
cratiu (negocis) i el món 
no lucratiu (associacions i 
fundacions, entre d’altres) 
és com comencen la seva 
activitat. En el món asso-
ciatiu s’ajunten un grup de 
persones, tenen una idea, una 
passió, un projecte i diuen: 
“podríem fer alguna cosa”, i 
apareix una associació: mol-
tes ganes de fer coses, idees, 

a externalitzacions ja supera 
de llarg el cost de la plantilla 
municipal i s’acosta al 50% del 
total, uns 34 milions d’euros.

Tenim un servei de reco-
llida de residus i neteja viaria 
que costa quasi 8 milions 
d’euros amb uns resultats 
palpables; som la ciutat que 
menys recicla de tot el Vallès i 
la percepció ciutadana és d’una 
ciutat bruta. L’empresa bene-
ficiària d’aquest contracte és 
Fomento de Construcciones 
i Contratas (FCC), empresa 
investigada a diversos ajunta-
ments de Catalunya per frau, 
com Badalona i Barcelona.

El manteniment de les 
zones verdes ens costa més 
d’un milió d’euros a l’any, tot i 
tenir personal 
propi (parcs i 
jardins) i un 
centre especial 
de treball mu-
nicipal dedicat 
a la jardineria 
(Font del Fer-
ro). Pàrquings 
mun i c ipa l s 
amb queixes 
de manteni-
ment i horaris absurds. Serveis 
funeraris cars per un contracte 
totalment avantatjós per a 
l’empresa. Finalment, quan a 
totes les ciutats, inclosa la ve-
ïna Terrassa, també governada 
pel Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC), es posa la 
mirada en la recuperació d’un 
servei tan bàsic com l’abasti-
ment d’aigua, a Rubí tenim 
una cessió fins més enllà del 
2040.

El PSC diu que les ex-
ternalitzacions surten més 
barates. En molts casos no és 
cert. La llei de Racionalització 
i Sostenibilitat de l’Adminis-
tració Local (RSAL), exigeix 
als Ajuntaments que “gestio-
nin de manera eficient i sos-

propostes... En un moment 
donat, algú fa la pregunta: “i 
els diners, d’on els traurem?” 
En canvi, en el món lucratiu 
res no es mou si no hi ha 
diners. No pots començar un 
negoci sense diners.

Aquesta comparativa 
posa en relleu una mancança 
de moltes entitats: pensar 
que els diners no són im-
portants i que només compta 
allò que ens uneix (la missió). 
La missió és vital i és el que 
ha d’anar davant, marcant la 
direcció, però sense diners 

tenible” i que per tant, davant 
de cada concessió, els governs 
municipals “haurien de fer un 
estudi i valorar sempre entre 
la gestió directa o indirecta 
dels serveis”. A principis de 
mandat l’Alternativa d’Unitat 
Popular (AUP) va presentar 
una moció al respecte i, tot i 
ser aprovada, s’han continuat 
licitant serveis sense cap in-
forme que justifiqui la seva 
externalització.

Un dels motius d’aquest 
abaratiment de costos que no 
explica l’equip de govern del 
PSC és la precarització dels 
llocs de treball dels treballa-
dors de les empreses priva-
des. A Rubí tenim 3 escoles 
bressol, dues d’externalitzades 

(La Lluna i 
Sol solet) i 
una de gestió 
directa mu-
nicipal (La 
Bruna). Les 
dues exter-
na l i t z ades 
costen apro-
ximadament 
200.000 eu-
ros  menys 

que la de gestió municipal. 
Com? Les treballadores de 
les empreses privades cobren 
en molts casos fins a un 30% 
menys del sou que les seves 
companyes de l’escola bressol 
municipal per fer la mateixa 
feina. En el cas del servei 
de neteja dels equipaments 
municipals, les diferències 
encara son més sagnants. Tant 
les dues escoles bressol com el 
servei de neteja d’equipaments 
municipals els gestionen em-
preses controlades per Floren-
tino Pérez.

Per l’AUP, el govern so-
cialista també és responsable 
d’aquesta retallada dels drets 
laborals en favor del benefici 
d’empreses privades per la seva 

serà difícil arribar-hi.
Entitats que durin en el 

temps i siguin sostenibles 
són aquelles que incorporen 
la recerca de recursos com 
un àrea més a treballar dins 
l’organització. Per tant, si 
volem captar recursos, hau-
rem de: 

1. Ser conscients que 
hem de parlar de diners. És 
el primer pas per incorporar 
a la Junta la captació de re-
cursos com un tema rellevant 
i estratègic.

2. Fer una pluja d’idees 

Municipalització de serveis públics: 
un debat pendent a Rubí

La pobresa no 
té cognoms

Recursos per fer entitats sostenibles. Eines i i dees per a la captació de fons

JORDI MUNTAN 
Regidor de l’AUP

SALVADOR OBIOLS
Director de Càritas 
Diocesana de Terrassa

IRENE BORRÀS
Membre de CAUSES

passivitat i complicitat. Mala 
gestió i corrupció. Recor-
dem que els principals casos 
de corrupció vénen donats 
per comissions en licitacions 
d’obres i serveis a empreses 
privades, no per la gestió 
directa d’aquests serveis per 
treballadors públics. Hi ha 
multitud de casos coneguts 
de comissions il·legals i finan-
çament de partits a costa de 
diners públics.

Molts estudis assenyalen 
un estalvi d’un 35% dels costos 
amb una gestió directa. Estalvi 
per l’exempció del pagament 
d’IVA, estalvi en el control 
del mateix servei, etc. En tot 
cas, posem xifres i tinguem el 
debat. I recordem que no és 
només un debat econòmic. 
Parlem d’assegurar els serveis 
bàsics per a tothom, donar res-
posta a la pobresa energètica, 
inserir laboralment a persones 
en situació vulnerable, crear 
projectes propis que apostin 
per models de sostenibilitat 
que corregeixin la situació 
actual. 

El PSC de Rubí diu que 
no és el seu model, però no 
dóna explicacions del propi 
ni admet el debat. Per a l’AUP, 
l’objectiu i el model és molt 
clar, avançar cap a una societat 
amb serveis públics universals, 
de qualitat i en el que tots els 
recursos es dediquin al servei 
públic i no al benefici privat, 
amb uns llocs de treball amb 
drets i condicions, orientant 
els serveis cap als ciutadans, 
invertint en les infraestruc-
tures necessàries, estalviant 
costos en intermediaris i im-
postos innecessaris.

Cal contraposar models, 
que la ciutadania pugui ac-
cedir a tota la informació i 
decidir entre tots i totes. Per 
a nosaltres el debat ja pot 
començar.

d’allò que podem fer per 
captar diners: rifes, loteries, 
calendaris, paneres, socis, 
micromecenatges, marxan-
datge, esdeveniments i festes, 
col·laboracions d’empreses i 
negocis locals...

3. Informar-se. Veure què 
estan fent altres entitats de la 
ciutat o entitats similars a la 
nostra. Apuntar-se a butlle-
tins gratuïts i especialitzats 
per a entitats, com ara A 
l’Abast o Xarxanet.

4. Formar-se. Cal ac-
tualitzar-se, obrir finestres 

seves arrels.
A l’Estat correspon co-

nèixer a les persones que es 
troben en aquestes situacions i 
amb la xarxa pública de Serveis 
Socials redactar els informes 
pertinents per arribar a conve-
nis amb les empreses i protegir 
a les famílies més fràgils i en 
risc d’exclusió.

També demanem respon-
sabilitat social corporativa a 
les empreses i que assumeixin 
compromisos de garantia de la 
promoció dels drets humans, 
des del principi de protecció, 
respecte i la cerca d’una repara-
ció davant la pèrdua d’aquests 
mateixos. Des de Càritas, 
demanem vies com la condo-
nació parcial o total del deute 
de les persones en situacions 
més vulnerables.

El passat mes de gener els 
preus de l’energia van tocar 
màxims en els últims tres anys 
durant l’onada de fred polar. 

L’explicació de les empreses 
del sector ha estat la lògica 
del mercat. 

Des de Càritas ens pre-
ocupen les afirmacions del 
Govern espanyol, que demana 
als ciutadans que s’acostumin 
a preus de l’energia volàtils en 
funció del mercat i demanem 
una economia al servei de les 
persones i que es garanteixin 
tots els seus drets bàsics, com 
defensa la Doctrina Social de 
l’Església.

i aprendre constantment. 
Hi ha formació accessible 
a les entitats no lucratives, 
promogudes per adminis-
tracions públiques, que val 
la pena aprofitar!

5. Definir un pla de tre-
ball. No cal fer-ho tot i 
tot alhora. Planifiquem les 
accions.

6. Executar i avaluar. El 
pitjor que es pot fer és no 
fer res. Cal provar. Veure els 
resultats, aprendre de forma 
continuada.

7. No parar mai. No s’hi 

val a quedar-se aturat. Cal 
seguir mirant què més es 
pot fer.

Ens veiem aviat? De tot 
plegat en parlarem els pro-
pers 7 i 9 de març, de 19 a 
21 h, en el curs organitzat 
per l’Oficina d’Atenció i 
Suport a les Entitats que 
es durà a terme a l’Ateneu 
Municipal de Rubí (c. Xile, 
1-3). Les inscripcions s’han 
de formalitzar a través del 
correu oase@ajrubi.cat i es 
poden fer fins al proper 3 
de març.

“No ens agrada posar 
cognoms a la pobresa 

perquè és la visió 
reduccionista d’una 

realitat dolorosa i 
injusta que vulnera 

drets fonamentals de 
les persones”

“Després de més de 
25 anys privatitzant 

serveis públics podem 
constatar una sèrie 
de conseqüències 

negatives i contràries 
als interessos dels 

ciutadans” 
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ERC lamenta que el pressupost 
2017 deixi de banda l’educació
La formació cri� ca “l’augment pressupostari per a promoció d’alcaldia”
M. CABRERA

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) ha cri� cat el 
pressupost 2017 que l’equip 
de govern, format pel Par� t 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) i el regidor adscrit a 
Convergència Democrà� ca 
de Catalunya (CDC) Sergi 
García, va presentar a l’opo-
sició fa unes setmanes.

La formació republica-
na considera que aquests 
comptes no tenen en comp-
te grans projectes i progra-
mes de ciutat i cri� ca molt 
especialment la disminució 
del pressupost en educació: 
“Una ciutat que no aposta 
per l’educació no pot afron-
tar amb garanties el seu 
futur”, va afi rmar el portaveu 
dels republicans, Xavier Cor-
bera, que va afegir que Rubí 
necessita “un Pla educa� u 
de ciutat, treballar per evitar 
la segregació escolar, una 
Ofi cina de Municipalització 

Escolar, millorar la zonifi ca-
ció, etc.”.

Corbera tampoc veu 
amb bons ulls la baixada en 
el pressupost des� nat a la 
promoció econòmica, a la 
gent gran i a iden� tat i pro-
jecció exterior. “L’estratègia 
és enfor� r la promoció d’al-
caldia –Acció Institucional 
i Comunicació–, que té un 
augment de més de 100.000 
euros per promocionar la 
imatge de l’alcaldessa”.

Una altra de les crí� ques 
que ha fet Esquerra és la par-
� da des� nada a la promoció 
de la cultura. Pel portaveu 
d’ERC, “és fonamental donar 
suport a les ac� vitats cultu-
rals que es fan dia a dia, no 
només a les grans festes”.

Xavier Corbera i Joan Pun� , regidors d’Esquerra. / M.C.

El portaveu d’Esquerra 
està convençut que els pres-
supostos s’aprovaran perquè 
“el govern està sustentat 
pel trànsfuga i un acord en-
cobert amb 
C i u t a d a n s 
(C’s) i el Par� t 
Popular (PP)”, 
i ha afegit que 
el PSC “s’ha 
venut l’àni-
ma al diable”, 
pactant amb 
par� ts “d’ideologia neolibe-
ral i de dretes”.

Op� mització de recursos
Per Esquerra, és indispen-
sable que l’Ajuntament op-
� mitzi els recursos, tant els 
de personal, com els externs. 

En aquest sen� t, el regidor 
Joan Pun�  ha recordat que 
la plan� lla de l’Ajuntament 
no està consolidada i no 
té un estructura clara, fet 
que provoca “inestabilitat, 
indefensió i difi cultats”, que 
posteriorment es tradueixen 
en “desmo� vació”.

Puntí també ha posat 
l’accent en els contractes 
externs del consistori. “Les 
licitacions s’han de fer per 
blocs, prioritzant les muni-
cipalitzacions, per tal que 
aquestes es quedin a Rubí 
i no vagin a mans de grans 
empreses que no tenen sen-
sibilitat social ni mediambi-
ental i que a més precaritzen 
els treballadors”.

Per últim, Esquerra ha 
volgut posar 
sobre la taula 
les seves pri-
oritats per la 
ciutat, com 
l’ampliació i 
millora de l’illa 
de vianants, 
la reforma del 

parc de Ca n’Oriol, el Pla 
director de polígons, el Pla 
de barris de Les Torres, el 25 
de Setembre i Ca n’Oriol, la 
inversió i millora dels centres 
educa� us i el Pla anglès 6/12 
per millorar el nivell d’anglès 
entre els escolars.

“El govern està 
sustentat pel 
trànsfuga i un 

acord encobert 
amb C’s i el PP”

Víctor Puig (PDeCAT) diu que el govern 
“dona una sensació d’improvisació total”
El portaveu del Par� t De-
mòcrata Europeu Català 
(PDeCAT), Víctor Puig, ha 
cri� cat a l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, per haver 
anunciat en els darrers dies 
dos projectes de ciutat sen-
se especificar “ni el pres-
supost que tindran ni un 

possible calendari per � rar 
endavant les propostes”. 
Puig es refereix a l’anunci 
fa uns dies de remodelació 
de la plaça Pearson i a les 
declaracions sobre la cons-
trucció d’una passera entre 
l’Escardívol i la Plana del 
Castell (pàg. 8).

El portaveu del PDeCAT 
ha insis� t que el projecte de 
passera ha de ser una de les 
prioritats de la ciutat, però 
recorda que “fa només uns 
mesos va dir que la passera 
no era una prioritat del go-
vern”, i afegeix que “està bé 
que rec� fi quin, però dóna 
una sensació d’improvisació 
total”.

Pel que fa a la remodela-
ció de la plaça Pearson, per 
Víctor Puig, “quan l’alcaldes-
sa va anunciar la reforma ja 
es veia perfectament que 
no sap què hi vol fer”, ja 
que Martínez va afirmar 
que “la plaça no canviaria 
substancialment”. Davant 
d’això, el regidor pregunta 
a l’alcaldessa “què es vol 
fer a la plaça Pearson i per 
què?”. / DdREl portaveu del PDeCAT, Víctor Puig, en una imatge d’arxiu.
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Rubí Industria de Cremalleras explica el seu pla 
de negoci al conseller d’Empresa i a l’alcaldessa
REDACCIÓ

Els nous propietaris de 
Rubí Industria de Crema-
lleras –l’anti ga Cremalleras 
Rubí– han presentat el seu 
pla de negoci al conseller 
d’Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget, a l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Martí nez, 
i al regidor de Desenvolu-
pament Econòmic Local, 
Rafael Güeto. 

La nova direcció de la 
firma, que compta amb 
prop de 90 anys d’histò-
ria, està implementant un 
programa de millora de 
la competitivitat que vol 
aconseguir converti r Rubí 
Industria de Cremalleras 
en un proveïdor mundial 
d’altes prestacions. Actu-
alment, l’empresa fabrica 

25 milions de cremalleres 
anuals en una planta de 
16.000 m2, en la qual hi 
treballen 125 empleats 
─inclosos els 110 de l’an-
ti ga Cremalleras Rubí─. Un 
40% dels seus productes es 
comercialitzen a Espanya, 
mentre que el 60% restant 
s’exporta a diversos països, 
sobretot a França i Itàlia.

Després de conèixer els 
plans de la nova direcció, 
l’alcaldessa ha valorat molt 
positi vament aquests: “Es-
tem molt sati sfets de com-
provar que, després d’anys 
de difi cultats, aquesta em-
presa tan arrelada a la 
ciutat té un projecte de 
futur, industrial i que dóna 
garantia de continuïtat 
a l’activitat i als llocs de 
treball”.

LLIBRES
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Per la seva banda, Ra-
fael Güeto ha destacat que 
“el fet que l’anti ga Crema-
lleras Rubí hagi trobat nous 
inversors que hagin donat 
un nou impuls empresarial 
a la companyia és una bona 
mostra de la potencialitat 
industrial de Rubí. Tenim 
la segona concentració 
industrial de Catalunya i 
tenim la sort de tenir tam-
bé empreses competi ti ves 
amb un fort vincle amb la El conseller i l’alcaldessa van visitar la fàbrica. / Cedida

ciutat”. 
Des del Parti t Demòcra-

ta Europeu Català (PDeCAT) 
local, s’ha destacat que 
gràcies al suport econòmic 
de la Generalitat, una in-
jecció de 600.000 euros a 
través d’Avançsa, l’empre-
sa ha aconseguit superar 
el concurs de creditors i 
rellançar la seva acti vitat, 
a banda de formalitzar 15 
noves incorporacions a la 
planti lla.

El Tribunal Constitucional 
acaba de dictar una sen-
tencia que puede obligar 
a las Haciendas locales 
a tener que devolver a 
los ciudadanos parte de 
los importes pagados en 
concepto de Impuesto de 
Plus-valía municipal por 
ventas efectuadas desde 
el 2013.

Efectivamente, desde 
la crisis inmobiliaria de 
2008, que provoco una 
bajada de casi el 50% en 
el valor de los inmuebles, 
muchas de las persones 
que han vendido una � n-
ca adquirida en los años 
de la “burbuja” en que 
los precios se elevaron 
de forma exagerada, 
han tenido que soportar 
unas perdidas pecunia-
rias de consideración. 
Los Ayuntamientos, ob-
viando este hecho, en 
el momento de calcular 
la cantidad a pagar se 
limitaban a aplicar sobre 
el valor catastral de la 
� nca el coe� ciente, que 
varía en cada localidad, 

y los años de posesión de 
la � nca por el ciudada-
no, dándose en muchos 
casos la paradoja que 
a pesar de tener pérdi-
das importantes en la 
operación de compra-
venta, el vendedor tenía 
que pagar importantes 
cantidades de dinero al 
� sco.

Esta sentencia obliga-
rá al Gobierno de la na-
ción a cambiar dicha ley, 
y sin duda, conllevará 
que a partir de ahora los 
Ayuntamientos dejen de 
tener ingresos tan subs-
tanciosos como han teni-
do, en los últimos años, 
por este concepto.

En mi opinión, y sin 
ánimo de condicionar 
a nadie, creo que es el 
momento de reclamar vía 
judicial la devolución de 
las cantidades pagadas 
de más en operaciones 
efectuadas a partir de 
2013.

Carmen Mas de Valls
AICAT

Plusvalía Municipal

C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78

administracio@� nquesorbis.com
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C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78

administracio@� nquesorbis.com

C/ANGEL GUIMERÀ
CTRA. SANT CUGAT
Preciós àtic dúplex situat 
a l’entrada de Rubí i a 
5 min. de St Cugat. Molt 
lluminós i amb sortida a 
balcó, 4 Hab. + estudi 
24m2. Apro� ta aquesta 
oportunitat i visita’l.
Preu: 239.000€ 

Ps. Francesc Macià nº 80 
T. 93 588 54 99

www.� nquesvallhonrat.es

CASA EN CAN ROSÉS CON JARDÍN
Sup. 200m2. 4 Hab. (1 suite y 2 hab.dobles) 2 Baños 
completos y Aseo. Solarium 16m2. Jardín de 50m2 a pie 
de comedor. Barbacoa. Garaje 2 coches. Trastero 20m2. 
Calefacción gas. Suelos de gres. Ventanas de aluminio. 
Zona residencial. VENTA: 293.552€. Ref. 11060/D

PISO DE 3 HAB. EN ZONA TRANQUILA 
Encantador piso de 63m2. Situado en la zona de 
Mossèn Cinto Verdaguer. 3 Hab. 1 doble y 2 amplias 
individuales. Cocina y baño reformados recientemente. 
Calefacción de gas natural. Primero sin ascensor. Todos 
los servicios cercanos. Ideal para inversores. 
VENTA: 74.840€. Ref. 11036/D

OPORTUNIDAD: PISO EN ZONA NORTE DE 3 HAB. 
Sup. 75m2 con 3 hab. (2 dobles, una de ellas con 
vestidor y 1 individual). Cocina reformada. Estancias 
exteriores y dispone de un agradable balcón. Con todos 
los servicios a tu alcance. 
VENTA: 75.000€. Ref. 11064/D

PISO REFORMADO EN ZONA DE CAN FATJÓ
Casa de Sup. 67m2. 3 hab (2 dobles). Suelos de gres. 
Gas natural. Balcón y lavadero. 2ª planta sin ascensor. 
VENTA. 150.263 €. Ref. 11059/D

PISOS DE OBRA NUEVA EN EL CENTRO DE RUBÍ

ACE Inmobiliaria
C/ Monturiol, nº5
T. 93 763 84 01

PIS REFORMAT
Zona 25 de Setembre
Sup. 97m2, 3 hab.
Amplia cuina, balcó. 
Preu: 85.000€

PIS BON ESTAT
Zona Ctra. Sabadell
Sup. 83m2, 3 hab.
Amplia cuina, Balcó 
Sense ascensor (4º).
Preu: 80.000€

BAIX AMB DOS PATIS
Zona Sant Jordi Parc
Sup. 65m2, 3 hab.
Parking i traster. 
Preu: 165.000€

PIS BON ESTAT
Zona Progres-Centre
Sup.85m2, 3 hab.
Balcó, armaris encastats.
Preu: 115.000€
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C/LOURDES/BASSES
Dúplex nou de 3 hab. 
situat a una bona zona 
d’activitat comercial i ben  
comunicada. Un primer pis 
amb saló-menjador, cuina, 
bany i dues habitacions, 
i al segon una habitació 
amb bany i terrassa 
solarium. Pàrquing i traster 

inclosos. Ideal per viure en un edi� ci nou en un barri 
molt dinàmic a prop de tots els serveis. 
Preu: 180.000€

C/CARDEDEU
ZONA CASTELLNOU
Casa a quatre vents amb 
terrassa. L’habitatge inclou 
un saló-menjador, 4hab. 
Cuina-of� ce, 2 banys 
i terrassa. A només 15 
minuts del centre de Rubí i 
Terrassa.
Preu: 266.000€

C/COLOM
ZONA CENTRE
Casa al centre amb 
estances grans i 
lluminoses. Cuina gran 
completament equipada, 
magní� ca suite, 
espectacular terrassa i 
garatge per 3 vehicles.
Preu: 520.000€ 

C/RIERA-ZONA CENTRE
Pis ubicat al centre amb 
3 hab. Una suite, un bany, 
saló-menjador amb sortida 
a balcó i cuina americana. 
Es ven MOBLAT i amb 
plaça de pàrquing.
Preu: 150.000 € 

Les hipoteques concedides 
a tipus � x van créixer “de 
forma important” durant 
2016 i es van situar en el 
30,2% el passat mes de 
novembre, d’acord amb 
les dades de l’Associació 
Hipotecària Espanyola 
(AHE).

La taxa d’aquest tipus 
d’hipoteques sobre el 
total registrada en l’onzè 
mes de l’any “constrasta 
significativament” amb 
el 5,7% corresponent 
a 2015 i el 7,23% de 
novembre d’aquest any, 
segons la AHE.

L’augment en la con-
tractació d’hipoteques a 
tipus � x fa disminuir la 
quota de les variables, 
encara que aquestes se-
gueixen sent les més con-
tractades, amb el 42,8% 
del total al novembre, 
mentre que el 27% del 
crèdit residencial va cor-
respondre a hipoteques 
amb un tipus � x inicial 
d’entre un i deu anys.

En termes generals, al 
novembre va continuar 
la tendència d’increment 
en la contractació d’hi-
poteques respecte a anys 
anteriors. Així, l’acumulat 
des de l’inici de l’exercici 
� ns a novembre de 2016 
mostra un increment in-
teranual del 15% per a 
habitatges, en aconseguir 
les 260.581 hipoteques.

En el tercer trimestre 
de 2016, el tipus efectiu 
de contractació d’hipo-
teques es va mantenir 
estable respecte als tres 
mesos abans, en situar-
se en l’1,66%, un 19% 
més baix que l’any pre-
cedent.

Entre juliol i setem-
bre del passat exerci-
ci, l’import mitjà de les 
hipoteques residencials 
va ascendir a 112.952 
euros, un 6,34% més res-
pecte al mateix període 
de 2015.

Creixen les 
hipoteques 
a tipus � x



VOLS UN PIS, UNA CASA, UN TERRENY...? 
DEIXA DE BUSCAR, TOT EL QUE NECESSITES, A UN COP D’ULL

Disposem d’una molt amplia cartera de locals 
comercials en venda. De tots els tipus i de totes les 
mides. Preus des de 24.000€ Informa-te’n!

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

www.inmoeuropeas.com

C/ Sant Cugat, 40 local 08191 - RUBÍ
T. 93 588 17 33 / 637 519 807

www.tot� nques.es

Fantàstic pis de 112m2, 
quatre habitacions, 
menjador amb sortida a 
balcó, cuina independent, 
bany reformat i lavabo. 
Disposa de dos balcons 
grans. Perfecta ubicació, 
a cinc minuts del carrer 
principal, amt tot tipus de serveis. Zona Mercat. 
Preu 162.000€ Ref.: D6635

Pis de 114m2, dues 
habitacions grans de 16m2 
i 11m2,  menjador amb 
sortida a balconada, cuina 
independent i bany. Amb 
traster.  Completament 
reformat. Lluminós, amb 
balconada encantadora. 
Amb tot tipus de serveis a peu de carrer.
Zona Crta Sabadell. 
Preu: 146.000€ Ref.: DV1820

Preciós pis seminou 
en venda de 75m2 

amb 3 habitacions 
ampli menjador, cuina 
independent i dos banys. 
Amb parking i traster 
inclòs. Ubicat a la Zona 
Saltó, front l’IES La 
Serreta. CEE: E. Preu: 190.000€. Ref.: DV1722

Local en traspàs en ple funcionamient al carrer Major . 
Local de 90m2 en planta baixa més sòtan. Amb sortida 
de fums. Lloguer 1.200€/mes Traspas 50.000€

Preciós àtic de 88m2 amb 
terrassa de 80m2, quatre 
habitacions, menjador,  
cuina independent amb 
safareig i bany. Terrassa 
de 80m2 sobre pis. Sol tot 
el dia. Disposa de plaça 
de pàrquing. Situat a 
escassos metres de la Av Estatut. Ideal per a families.  
Zona Mercat-Av. Estatut. 
Preu: 200.000€ Ref.: DV1821

PISO CAN FATJÓ
3 hab dobles ext., salón 
16m, cocina 8’5m2 ext., 
baño ref. 4p, 2 balcones, 
gas calef, alum, emb, 
parquet, sol TD, para vivir. 
Precio: 79.000€

DÚPLEX SERRETA
3 hab, salón 19m2 a 
balcón, baño y aseo bien, 
cocina bien, trza 12m2, 
calef., ac, trast, asc., � nca 
2000. Precio: 156.000€ 

PLANTA BAIXA A ESTRENAR 
De 75 m² amb 2 hab. dobles i pati de 15 m². Garatge 
privat amb entrada directa a la vivenda.  Ubicada molt 
a prop estació FGC.
Preu: 139.000€ Ref.: 686-1001  

DUPLEX SEMI-NOU AV. ESTATUT 
Magní� c dúplex de 4 hab. Cuina independent. 3 
banys.  Ampli saló-menjador .Balcó i terrassa amb 
barbacoa. Inclou pàrquing.
Preu: 180.000€ Ref.: 686-1003 

PIS SEMI-NOU 80M² 
Hab. principal amb sortida a balcó amb precioses 
vistes. Bany i aseo. Cuina independent amb sortida a 
safareig. A tan sols 10 minuts caminant del centre.
Preu: 155.000€ Ref.: 686-1004 

CASETA A CAN ROSÉS 
Parcel·la de 463m². Casa de 160m² distribuïda en 2 
plantes. 4 hab. Cuina of� ce de 20m².Pati amb zona de 
barbacoa i taula sota porxo. Garatge i traster.
Preu: 270.000€ Ref.: 686-1005 

PIS EN ZONA MERCAT MUNICIPAL 
Perfecte estat, 4 hab., saló-menjador ampli amb 
sortida a balcó. Cuina amb safareig. Bany i aseo.  
Preu: 138.000€ Ref.: 686-1006 

 C/ Victor Balaguer, 8 de Rubí
T. 93 488 67 31 

www.expo� nques.com 

PISO LA SERRETA
2 hab, 2 arm. emp., salón 23m2, balcón, cocina ext, 
baño 4p, alum., emb., parquet, calef, pàrking, asc., 
� nca 1996. Buen estado. Precio: 111.000€ 

TORRE CAN VALLHONRAT
2 viviendas. BAJOS: 5 hab. dob. ext., 2 baños, salón 
23m2, cocina 10m2. 1º PISO; 4 hab, salón 29m2 a trza 
25m2, cocina 12m2 ref, baño ref, gas, calef, ac, obra 
vista, trno 383m llano. Para vivir.
Precio: 298.000€ 

PLAZA PARKING 
Mercado, coche grande. Precio: 9.900€
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Propietari! Vols llogar el teu pis? Tenim molta demanda 
de pisos de lloguer i molta experiència en aquest 
àmbit! Con� ï en nosaltres i llogui sense problemes!

PISO 25 SEPTIEMBRE
86m2, 3 hab. ext., salón 25m2 a balcón, cocina ref., 
baño ref., calef, alum, roble, gres, pocos vecinos, sol TD.  
Precio: 95.800€ 
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GUÀRDIES NOCTURNES

FEBRER I MARÇ 2017

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

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

BARADAD  Av. Barcelona, 55  Prop Estació  93 699 09 53 

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

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

BLANCA  Ntra Sra de Lourdes, 73  Zona Can Oriol  93 699 55 08 

CALSINA  Ntra Sra de Lourdes, 35  Zona Can Oriol  93 699 22 81 

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

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

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino Espanyol  93 699 13 43

FARELL  Sant Jordi, 25  Zona Serreta  93 699 02 91 

GARCIA  Segovia, 1  Zona Alta Can Oriol  93 697 49 42 

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

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

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

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

PARRILLA Xercavins, 2  Zona Església Sant Pere  93 699 13 05 

LOZANO  Passeig les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

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

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

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

RUIZ  Ctra Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 

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

XAPELLI  Victor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

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

24.
25.
26.
27.
28.
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.

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

GIBERT - 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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

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

GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
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El Consorci Sanitari de Terrassa lidera un 
projecte europeu per millorar la vida de les 
persones grans amb teleassistència
El Consorci Sanitari de Ter-
rassa està liderant el pro-
jecte  europeu PhysioDom-
HDIM que ha creat una 
innovadora solució per a 
millorar els hàbits de vida 
de les persones grans pel 
que fa a l’estat nutricional 
i a l’acti vitat fí sica.

Consisteix en un sistema 
de monitorització (Home 
Dietary Intake Monitoring 
HDIM) des de la seva prò-
pia llar. 

El projecte està fi nançat 
per la Unió Europea i coor-
dinat pel Consorci Sanitari 
de Terrassa i ha fet el seu 
desplegament a més de 400 
llars de 3 països (Espanya, 
Holanda i Anglaterra).  

Cada parti cipant rep un 
podòmetre, per calcular el 
grau d’exercici fí sic, una ba-
lança i un aparell de pressió 
i es connecten a l’aparell de 
TV de l’usuari, que envia to-
tes les mesures de manera 
automati tzada als professi-
onals assistencials. Aquests, 
monitoritzen l’evolució dels 
parti cipants que segueixen 
un pla personalitzat de 
nutrició i d’exercici físic 
recomanat pels mateixos 
professionals d’acord amb 
la seva patologia o situació. 
Les recomanacions per-
sonalitzades les reben els 
usuaris directament a la 

pantalla del seu televisor. 

Casos d’èxit en el projecte 
physiodom al cst
Un usuari de 71 anys va 
començar l’estudi amb un 
pes de 95 kg amb obesitat, 
diabetis, hipercolestero-
lèmia i hipertensió. El seu 
nivell d’acti vitat fí sica era 
pràcti cament nul. 

Els professionals as-
sistencials, a través de la 

plataforma, li feien arribar 
una dieta adaptada a les 
seves necessitats nutricio-

nals i un pla d’exercici fí sic 
adequat. 

Sis mesos després de 
seguir els consells de la 
monitorització dels pro-
fessionals assistencials ha 
aconseguit una reducció de 
pes, situant-se en 81 kg i ha 
millorat la seva hipertensió 
considerablement. Aquest 
cas ha estat un d’entre 
molts usuaris que ha millo-
rat l’estat de la seva salut. 

El més valorat respecte 
a l’ús de la plataforma Phy-
sioDom-HDIM pels usuaris 
és el seguiment conti nuat 
dels professionals assisten-
cials, que fa que se senti n 
més protegits. També va-
loren molt positi vament el 
fet d’autoapoderar-se, que 
els fa procurar i treballar 
per aconseguir una bona 
qualitat de vida a través del 
seguiment i manteniment 
d’uns hàbits saludables.  

Consorci Sanitari 
de Terrassa



VIDENCIA. Sanación, alivio de 
toda clase de dolor, depresión, 
etc. 93.588.10.93

DIVERSOS

ALQUILO hab. 610.46.73.63

LLOGUER I VENDA
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OFERTES I DEMANDES
SE BUSCA trabajo, cuidado de 
personas mayores/niños con 
ref. 695.566.813
SRA. SE OFRECE para limpieza 
lunes y jueves 602.338.625

SRA. RESPONSABLE busca 
trabajo. 645.191.214

TAROT. Lucy. 646 98 13 08



Vols que la teva mascota aparegui 
al Diari de Rubí?

Envia’ns una fotografi a amb una breu descripció 
a diariderubi@diariderubi.cat

Les mascotes de Rubí
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Una y otra vez, Simba también se suma a 
una larga lista junto a la que ha sido su única 
compañera, Nala. Ambos fueron abandona-
dos en una casa de una urbanización de Rubí 
tras mudarse su familia. Solos y desampa-
rados frente a la adversidad, su insti nto de 
supervivencia les llevaba a visitar una de las 
casas cercanas en busca de comida. Cada 
noche acudían a la ventana de una cocina 
para llamar la atención de una vecina, que 
preocupada por la situación de abandono no 
dudó en buscar ayuda. 

Simba es un macho de un par de años, 
sociable y cariñoso que espera que algún día 
la suerte llame a su puerta, de la mano de 
una familia dispuesta a entregarle un futuro 
para siempre.

Si quieres conocer a Simba o Nala, puedes 
contactar con nosotros 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

Historias que se repiten



AGENDA
································································
DIVENDRES - 24 de febrer

-‘Dins l’armari’
Projecció dins d’El documental del mes. A 
les 19h al Celler (c. Pintor Coello, s/n)

-Tardes en clau de sol
Concert a càrrec d’alumnes de l’Escola de 
Música. A les 19h a l’Escola de Música Pere 
Burés (c. Joaquim Blume, 28).

CARNAVAL
-Nois i noies i a la inversa
Festa de joves. A les 18.35h a l’Espai Jove 
Torre Bassas (c. Sabadell, 18).

································································
DISSABTE - 25 de febrer

-Hora del conte en anglès
A càrrec de Kids&Us. A les 11h a la Bibli-
oteca (c. Aribau, 5). Per a infants d’1 a 7 
anys. 

-Sonido Vinilo al carrer
El programa de Ràdio Rubí s’emetrà des de 
la pl. Onze de Setembre de 12h a 13h. 

-Concert de jazz
A càrrec del grup de l’Associació Jazz Rubí. 
A les 20h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).  

-Vetllada fl amenca
A les 21h a l’Hermandad Rociera de Rubí 

Febrer (ctra. Sabadell, s/n). Org.: Peña Calixto 
Sánchez.

-Sorti da nocturna a l’Arrabassada
A les 22h a l’Anti ga Estació. 
Org.: El Gra.

CARNAVAL
-Taller de creació de màscares
Màscares amb material reciclat. A les 11h a 
l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Inscripció prèvia.

-Rua de Carnaval
Cercavila de comparses. Sortida a les 
18.30h a la pl. Dr. Pearson. 

-Comparses a l’olla
Xocolatada calenta i guerra de confeti . A les 
19.45h a la pl. Dr. Guardiet.

-Ball de Carnaval
A càrrec de MalakaTones en Almívar. A les 
20h a la pl. Dr. Guardiet.

-Ball de nit de Carnaval
A càrrec de Bocamolls i Dj Rouge Soler. A la 
pl. Salvador Allende. De les 23h a les 4h. 

································································
DIUMENGE - 26 de febrer

-Dolly, una dona exasperant!
Musical a càrrec de Manresa Teatre Mu-
sical. A les 18.30h a La Sala (c. Cervantes, 
126). Preu: 15€/12€ (entrada reduïda).

CARNAVAL
-Espai de jocs i tallers

Exposicions
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-Maquillatges
A càrrec de l’arti sta Miquel Mas. A l’Aula Cul-
tural (av. Barcelona, 84). Inauguració 24 de 
febrer a les 19.30h. Fins al 13 d’abril. Dijous 
i divendres de 17.30h a 20.30h, dissabtes 
d’11h a 14h i de 17.30h a 20.30h.

-Exposició de màscares de Carnaval
A edRa (c. Joaquim Blume, 28). Fins al 17 de 
març. De dilluns a divendres de 10h a 21h.

································································
DIMECRES - 1 de març

CARNAVAL
-Enterrament de la sardina
A les 18h concentració del seguici fúnebre 

A la pl. Dr. Guardiet i a la pl. Catalunya a 
les 11h. 

-Rua infanti l de Carnaval
Cercavila a les 12h. Sorti da a la pl. Pere 
Aguilera.  

-Ball infanti l
A càrrec de Més Tumàcat. A les 13h a la 
rbla. Ferrocarril.

································································
DILLUNS - 27 de febrer

-Jurassic World
Dins del Cicle de Cinema en Català. A les 
18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A parti r de 
4 anys. Org.: Servei Local de Català.

CARNAVAL
-Lliurament de premis a les comparses 
A les 19.30h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

································································
DIMARTS - 28 de febrer

-Hora del conte
A les 17.30h i a les 18.15h a la Biblioteca (c. 
Aribau, 5). Per infants d’1 a 4 anys.

Març

a la pl. Dr. Pearson. A les 18.30h inici de la 
cercavila. A les 19h crema de la sardina a la 
foguera a l’Escardívol.

································································
DIJOUS - 2 de març

-‘De neandertals a cromanyons: els orígens 
de la humanització’
Conferència a càrrec de Josep M. Fullola, 
catedràti c en Prehistòria de la UB. A les 19h 
al Castell (c. Castell, 35).

-‘Exposició a tòxics quoti dians’
Conferència a càrrec de Carme Fuster, cate-
dràti ca de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
Immunologia de la UAB. A les 19h a la Bibli-
oteca (c. Aribau, 5). Org.: Associació Amics 
de la UAB.
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Una vintena de comparses parti ciparan 
a la tradicional rua de Carnaval
CRISTINA CARRASCO

Una vintena de comparses, 
algunes de les quals seran 
molt nombroses, ja han 
confirmat la seva partici-
pació en la tradicional rua 
de Carnaval, que ti ndrà lloc 
aquest dissabte 25 de fe-
brer. La desfi lada arrencarà 
a les 18.30 hores des de la 
plaça Pearson i fi nalitzarà a 
la plaça del Doctor Guardiet 
amb una guerra de confeti  i 
una xocolatada.

L’arribada de les com-
parses comptarà amb l’ani-
mació del grup de versions 
rubinenc Malakatones en 
Almívar, actuació prevista 
per a les 20 hores. De les 20 
comparses que desfi laran, 
18 competi ran en el concurs 
de comparses de carnaval, 
dotat amb tres premis de 
700, 400 i 200 euros per 
als tres millors grups. El 
jurat valorarà aspectes com 
l’originalitat, el conjunt col-
lecti u o la música i donarà 
a conèixer els guanyadors 
dimarts 28 a les 19.30 hores 
a la Biblioteca.

El Carnaval va començar 
a escalfar motors aquest 
dijous amb el taller ‘Fes la 
sardina de Carnaval’ a la 
Biblioteca i la inauguració de 
l’exposició i el lliurament de 
premis del 30+e Concurs de 
màscares de l’Escola d’Art i 
Disseny (edRa).

Aquest divendres a les 
18 hores continuaran les 
acti vitats amb la proposta 
‘Nois i noies i a la inversa’, 
que es durà a terme l’Espai 
Jove Torre Bassas i on els 
joves podran divertir-se 
disfressant-se del gènere 

L’escola de ball 8 Temps va guanyar el Concurs de comparses de l’any 
passat amb la comparsa El rei Lleó. / Arxiu

contrari.
Dissabte, a més de la rua, 

ti ndrà lloc el ball de nit, que 
enguany es trasllada de Can 
Rosés a una carpa a la plaça 
Salvador Allende i s’adreçarà 
a públic de totes les edats. A 
parti r de les 23 hores, està 
prevista l’actuació del grup 
de versions Els Bocamolls 

i, a parti r de la 1.30 h, es 
podrà gaudir d’una sessió 
a càrrec de Dj Rouge Soler. 
D’aquesta manera, s’espera 
captar un públic més divers 
a primera hora i un de més 
jove ja de mati nada. L’en-
trada a la carpa, decorada 
per l’Associació d’alumnes i 
anti cs alumnes d’edRa, serà 

gratuïta.
Pel que fa a diumenge, 

arrencarà amb la tradici-
onal Matinal infantil, que 
inclourà acti vitats diverses a 
la plaça del Doctor Guardiet 
i la plaça Catalunya a parti r 
de les 11 hores. A les 12 ho-
res, ti ndrà lloc la rua infanti l, 
amb animació a càrrec de 
diversos grups. Sorti rà de la 
plaça Aguilera i acabarà a la 
Rambla del Ferrocarril, on 
ti ndrà lloc l’actuació de Més 
Tumàcat.

Diumenge també es po-
drà gaudir del musical ‘Do-
lly’, una dona exasperant, a 
les 18.30 h a La Sala.

Com marca la tradició, 
el Carnaval finalitzarà el 
dimecres 1 de març amb el 
tradicional enterrament de 
la Sardina, que ti ndrà lloc a 
l’Escardívol.

Altres propostes arriben 
de mans de comerciants 
o entitats, com ara la del 
Mercat Municipal, que ahir 
va organitzar un Festi val de 
truites per a infants entre 8 
i 14 anys i que dissabte ofe-
rirà el taller infanti l vine al 
Mercat a ‘caçar insectes’.

El musical ‘Dolly, una dona exasperant’, a La Sala
Manresa Teatre Musical 
(MTM) presentarà aquest 
diumenge 26 de febrer a 
les 18.30 hores a La Sala 
‘Dolly, una dona exaspe-
rant’. Es tracta d’un mun-
tatge basat en el clàssic 
de l’època daurada de 
Broadway ‘Hello Dolly!’, 
un dels musicals més fa-
mosos i populars de la 
cultura americana. 

La posada en escena, di-
rigida per David Bacardit, 
compta amb més de 50 
actors i ballarins dalt de 
l’escenari. L’obra explica  
la història de Dolly Levy, 
una ‘arregladora de ca-
saments’ desvergonyida i 
manefl a que presumeix de 
tenir solucions per a tots 
els problemes. Diàlegs 
frescos i picants interca-

lant el millor del vodevil, 
amb grans coreografies 
multi tudinàries i música 
orquestral del més alt ni-
vell són alguns dels atrac-
ti us de l’obra. Les entrades 
es poden comprar al web 
de Ticketea o a La Sala 
avui o diumenge i tenen 
un cost de 15 euros i de 
12 per a col·lecti us acre-
ditats. / DdR
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Els ‘Maquillatges’  de l’ar� sta Miquel 
Mas ompliran l’Aula Cultural
REDACCIÓ 

Ar� sta inquiet i sempre a la 
recerca de noves maneres 
d’expressió plàs� ca, Miquel 
Mas ha fet un pas més, rela-
cionant la perfecció realista 
dels seus ‘Humans’ amb 
la pulsió surrealista d’una 
nova generació dels ‘Retrats 
de la posteritat’. El resultat 
és ‘Maquillatges’, la nova 
mostra de pintures i dibui-
xos que l’artista rubinenc 
inaugura aquest divendres 
24 de febrer a les 19.30 
hores a l’espai exposi� u de 
l’Aula Cultural, a l’avinguda 
Barcelona, 84. Una exposi-
ció que promet no deixar 
ningú indiferent.

El rubinenc Joan Manuel 
Tresseras, exconseller de 
Cultura, ja avança en un 
fragment del catàleg de 
l’exposició que, a ‘Maqui-
llatges’, Mas mostra de nou 
la seva depurada tècnica, 
amb un domini absolut de 
cada traç i un detallisme 
minuciós, i la combina amb 
la imaginació desbordant, 

la ironia càustica i l’espe-
culació recolzada en el ‘co-
llage’. L’exposició barreja 
la diversitat dels ‘Humans’ 
amb la complexitat i l’ex-
pressionisme exacerbat dels 
‘Retrats’.

Imatge promocional de la nova mostra de Miquel Mas, batejada amb 
el nom de ‘Maquillatges’. / Cedida

CINEMA

Fotograma del documental ‘Dins l’armari’. 

La mostra es podrà vi-
sitar fi ns al 13 d’abril. L’ho-
rari d’obertura de la sala al 
públic és dijous i divendres 
de 17.30 a 20.30 hores i 
dissabtes d’11 a 14 hores i 
de 17.30 a 20.30 hores.

LITERATURA
 

Núñez publica ‘Todo lo que 
ya no íbamos a necesitar’

La periodista i escriptora 
Gemma Ruiz va visitar la 
setmana passada Rubí per 
presentar el seu debut li-
terari: ‘Argelagues’. La pre-
sentació va ser a la llibreria 
L’Ombra, dins del cicle del 
Club de Lectura de l’esta-
bliment, i va comptar amb 
la presència de més d’una 
vintena de persones.

Ruiz, coneguda per fer 
les cròniques de teatre de 

La rubinenca Maite Núñez 
ha publicat el seu segon lli-
bre de relats, � tulat ‘Todo 
lo que ya no íbamos a 
necesitar’, de l’Editorial 
Base. L’escriptora, que 
presentarà el llibre a par� r 
del 20 de març, s’endinsa 
en les relacions entre ma-
res i fi lls, les llums i om-
bres d’aquestes relacions 
i les absències: l’absència 
d’una mare morta, la del 
fill que mai arribarà, la 
mare amb la qual no es pot 
comptar, etc.

Maite Núñez té previst 
fer una presentació del 
llibre a Rubí, i també en al-
tres ciutats com Barcelona 
o Madrid.

L’Ombra acull la presentació 
del llibre ‘Argelagues’

El 4t Cicle de 
Jazz s’estrena 
amb un concert 
de l’Associació 
Jazz Rubí
El quart Cicle de Jazz de 
l’Ateneu arrenca aquest 
camp de setmana amb 
l’actuació del grup de 
l’Associació Jazz Rubí, 
en� tat que organitza el 
cicle. 

S e rà  u n  co n c e r t 
aquest dissabte a les 20 
hores, a l’Ateneu, en el 
qual actuaran els mem-
bres de la banda de l’en-
titat, que oferiran una 
sessió de jazz, swing, 
la� n, funk i blues. A més, 
comptaran amb la pre-
sència d’Imma Illes, una 
cantant de jazz nascuda 
a Badalona. 

Pel que fa a la resta del 
cicle, destaca un concert 
de Quico Samsó Trio el 
25 de març, l’actuació del 
trio de Xavier Cas� llo, el 
22 d’abril i el jazz de Vik-
torija Pilatovik&Michele 
Faber Quartet, previst 
pel 20 de maig. / DdR

MÚSICA

L’homosexualitat a la Xina,
tema del documental del mes
El llargmetratge de la ita-
liana Sophia Luvarà ‘Dins 
l’armari’ és la nova projecció 
del cicle El documental del 
mes. Es tracta d’una història 
que se situa a la Xina, en una 
societat en la qual l’homose-
xualitat és inacceptable. En 
aquest context, el documen-
tal explica la vida de l’Andy 
i la Cherry, que lluiten per 
sa� sfer les expecta� ves dels 
seus pares.

El film, que es projec-
tarà aquest divendres a 
les 19 hores al Celler, té 
una durada de 75 minuts 
i està en versió original en 
xinès i sub� tulada al català. 
‘Dins l’armari’, de producció 
holandesa, va ser premiat 
durant el 2016 en diversos 
fes� vals de cinema, entre els 
quals destaca la Berlinale, el 
Belfast Film Fes� val o l’HR-
WFF de Nova York. / DdR

La primera publicació 
de l’escriptora local va ser 
‘Cosas que decidir mien-
tras se hace la cena’, un 
conjunt de relats que van 
tenir molt bona crítica. 
/ DdR

Portada del nou llibre de la 
rubinenca Maite Nuñez. 

Televisió de 
Catalunya, ha 
publicat ‘Ar-
gelagues’, una 
novel·la per la 
qual ha es� rat 
el fil històric 
de les seves 
avantpassa-
des,  dones 
que van viure 
a l’inici del se-

gle XX a Sabadell. 
L’obra configura una 

realitat masclista, opres-
sora amb les dones, en 
una època de transició del 
treball al camp fi ns a les 
fàbriques.

Després de la presen-
tació del llibre, els par� -
cipants van poder inter-
canviar impressions amb 
l’escriptora, que també va 
signar exemplars. / DdR

L’autora va fi rmar exemplars del llibre des-
prés de la presentació. / Cedida
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Neix MusikGard, una nova 
associació cultural a Rubí

ENTITATS

EL RACÓ D’ART D’ANNA TAMAYO      
www.annatamayo.com Nataxa Ruzafa

Enginyosos traços i 
subti ls ratlles fi nes 
esbossen un dolç 
camí de memòria 

efí mera, representant mo-
ments.

Colors que plovent es-
devenen formes, les quals 
conformen un migdia de 
sensacions lluminoses.
Origen de sensacions. És 
la gènesi del camí de la re-
presentació artí sti ca. Tant 
de bo aquest camí no s’in-
terrompi.

L’ofi ci és l’ofi ci i la poe-
sia és la poesia.

Nataxa Ruzafa, rubi-
nenca, jove. Ens mostra un 
naixement de la poèti ca de 
les pigues, dels cabells, de 
mirades, del silenci ama-
gat darrere l’evidència. 
De la tranquil·la revelació 
antàrti ca de la neu des-
fent-se. Del mut gest dels 
tous folcs gelats caient al 
damunt de la llana. De la 
dansa suprema, amagada 
i implícita en tots els trets 
quoti dians. Del suplici del 
nord que vol anar al sud i 
a l’inrevés. De la supressió 
del pes feixuc de les lleis fí -

siques en nom de quelcom 
molt més amable i que la 
seva cerca ens és comú a 
totes les persones: la be-
llesa. Ens atrau i sedueix. 
S’amaga, fugissera i juga-

nera incitant-nos a jugar,
Una bellesa que no és 

fi  en si mateix, és un pas, 
un graó més. Un solc més 
a la fusta esmerlida de la 
realitat. Una realitat pre-

nyada de possibilitats, la 
qual cerca i no s’acomoda 
a les respostes ja sabudes, 
als llocs comuns. Aquesta 
realitat cerca d’un mode 
salvatge unes respostes 
noves, plurals i diverses, 
que integrin diferents dis-
cursos i mirades. Un llen-
guatge que vol un lloc a 
taula i truca a la porta. Cal 
atendre’l i entendre’l per 
seguir creixent.

També cal anomenar 
al col·lecti u SIART, joves 
rubinenques que van col-
laborar en aquest muntat-

ge expositi u. Han posat la 
seva sensibilitat al servei 
artí sti c, engegant una ini-
ciati va que pretén fer del 
fet de mirar una mostra, 
quelcom més ric, elabo-
rat.

Una sorpresa tan gran 
com una muntanya. Molt 
sorpresa. Molt positi va.

Una sorpresa suspe-
sa en l’aire lleuger de la 
inspiració, com la forma 
de penjar els tí tols de les 
obres de Ruzafa que han 
ideat expressament per la 
mostra.

Vetllada fl amenca 
de la Peña Calixto 
Sánchez
La Peña Flamenca Calixto 
Sánchez ha organitzat una 
vetllada flamenca per a 
aquest dissabte 25 de febrer 
a les 21 hores. L’acte, pre-
sentat per Manuel Martí n, 
comptarà amb la partici-
pació de diversos arti stes i 
grups com ara Estrellita de 
Graná, Manolo de Lanteju-
ela, Antonio Montero, Loli 
Reyes o Teresa Castellano. 

També actuarà el cor de 
la Peña i els quadres de ball 
Aire Fresco, Esencia Flamen-
ca i Aromas de Azahar. Els 
guitarristes de la vetllada 
seran Juan Gallardo, J. Ma-
nuel i J. Maria, i el jove Unai 
tocarà el calaix fl amenco. El 
festi val ti ndrà lloc a la seu 
de la Hermandad Rociera 
de Rubí, a la carretera de 
Sabadell, s/n. / DdR

L’Espai 1413, situat al barri 
d’El Pinar, ha acollit aquest 
dissabte la festa de la clo-
enda del curs per directors i 
mestres d’esbarts organitzat 
per l’Agrupament d’Esbarts 
Dansaires. Fins a 42 perso-
nes provinents de 19 enti -
tats de tot Catalunya han 
participat en la formació, 
que ha ti ngut lloc entre els 
mesos d’octubre i febrer a 
l’Espona, Centre de la Dansa 
Tradicional Catalana.

Els assistents al curs de 
directors i mestres d’esbarts 
han rebut formació teòrica 
i pràctica sobre la dansa 
tradicional catalana, des 
dels fonaments bàsics de la 
música i el moviment fi ns a 
qüesti ons específi ques com 
la realització de programa-
cions per grups infanti ls o 
l’organització d’espectacles. 
Com a entitat amfitriona, 
l’Esbart Dansaire de Rubí 
ha ti ngut un protagonisme 
especial al curs, aportant 
part dels mestres que han 
imparti t les classes.

La trobada d’aquest 
dissabte a l’Espai 1413 ha 
servit per tancar de forma 
festi va les setmanes prèvies 
de formació i intercanvi 
d’experiències. Els més de 
200 dansaires parti cipants 
han ti ngut ocasió de ballar 
plegats amb la música en 
directe de Marcel Casellas, 
compositor i intèrpret de 
música tradicional.

La cloenda ha comptat 
amb l’assistència del re-
gidor de Cultura, Moisés 
Rodríguez, qui ha destacat 
el paper central de Rubí dins 
l’àmbit de dansa tradicional 
catalana: “Els anys han con-
solidat l’Esbart Dansaire de 
Rubí com un dels grans refe-
rents de la dansa a Catalunya 
i, alhora, un ambaixador 
d’excepció de la nostra ciu-
tat. El fet d’acollir el Centre 
de la Dansa Tradicional Ca-
talana també contribueix a 
fer de Rubí un focus d’aten-
ció del món de la dansa, 
fent possible iniciati ves com 
aquest curs”. / DdR

El panorama cultural rubi-
nenc guanya una nova pro-
posta amb MusikGard, una 
associació de recent creació 
que es mou en l’àmbit de 
les arts escèniques. For-
mada per 6 joves de Rubí i 
Barcelona, l’enti tat pretén 
crear, promoure i difondre 
disciplines com la música o 
el teatre i ampliar l’oferta 
cultural amb un seguit de 
propostes i esdeveniments 
parti cipati us al municipi. 

En aquest senti t, un cop 
al mes, MusikGard organit-
za una jam session, un ti pus 
de concert on els músics 
van sorti nt a l’escenari per 
improvisar els seus temes. 
L’actuació serà a l’Espai Jove 
Torre Bassas. Les sessions 
són temàti ques, tenen lloc 
a les 18 hores i durant el 

concert s’ofereixen begu-
des a preus populars. 

Des de l’entitat, tam-
bé asseguren que estan 
compromesos amb temes 
d’actualitat i per això la jam 
session del 3 de març serà 
en honor a les dones tre-
balladores. En tot moment 
del concert, a l’escenari 
hi haurà representació fe-
menina. 

Entre les propostes de 
futur, MusikGard ha anun-
ciat l’organització d’un ver-

mut electrònic i un karaoke 
obert pels veïns de Rubí. 
També s’han mostrat favo-
rables a “recuperar espais 
en desús com l’espai del 
Pau Casals per organitzar 
actes alternati us dins festes 
populars de la ciutat com la 
Festa Major”. 

Durant les properes 
setmanes, l’entitat ja ha 
anunciat que confirma-
rà nous espectacles i es-
deveniments amb la col-
laboració d’altres enti tats 
municipals. 

De moment, els seus 
membres treballen “per 
analitzar el panorama ar-
tístic rubinenc, detectar 
els buits d’oferta i generar 
propostes per tal d’arribar 
a tots: peti ts, joves i grans 
del municipi”. 

Sonido Vinilo 
s’emetrà en 
directe des del 
carrer l’1 de març

DANSA

L’Espai 1413 acull la cloenda 
d’un curs per a directors 
i mestres d’esbarts

Actuació de membres de la nova associació. / MusikGard

El programa de Ràdio Rubí 
Sonido Vinilo, conduït pel 
col·laborador José Ver-
de, s’emetrà en directe el 
pròxim 1 de març des de 
la plaça 11 de Setembre, 
concretament des del bar 
restaurant La Diada. El pro-
grama, que es gravarà de 12 
a 13 hores, ofereix des de fa 
molts anys música dels 70, 
80 i 90, en autènti c disc de 
vinil i so analògic.

Entre els assistents al 
programa, se sortejarà un 
sopar per a dues persones 
al restaurant La Diada. / 
DdR

Entre les primeres 
acti vitats que 
impulsen 
destaquen les 
jam sessions 
temàti ques

Actuació de membres de la nova associació. / MusikGard
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L’ar� sta rubinenc Dani Ramírez 
arrenca la seva nova gira Tiempo
REDACCIÓ

El cantant rubinenc Dani Ra-
mírez ha arrencat amb força 
la seva nova gira Tiempo per 
promocionar el seu nou disc. 
La gira, amb concerts en 
directe i entrevistes a ràdi-
os i televisions, ha portat a 
Dani a recórrer en els úl� ms 
quinze dies bona part de la 
geografi a espanyola: Palèn-
cia, Valladolid, Madrid, Va-
lència, Múrcia i Almeria han 
estat algunes de les ciutats 
visitades pel rubinenc.

El cantant i compositor 
està molt sa� sfet per com 
està anant aquesta promo-
ció i per la bona acollida 
del públic, cada cop més 
fi del. “Malgrat que la gira 
és esgotadora, em sento 
recompensat per poder 
portar la meva música a 
tots els racons d’Espanya”, 
apunta Dani.

Malgrat l’ajustada agen-
da, l’ar� sta rubinenc també 
va tenir temps per fer algu-
nes gravacions en directe 
a Múrcia en els estudis El 

Señor Guindilla Records, 
acompanyat per alguns mú-
sics locals.

Aquests dies, està tre-
ballant a l’estudi, preparant 
nous temes i composant 
cançons per l’editorial amb 
la qual treballa Leiber Music, 
així com per altres artis-
tes del panorama nacional. 
Després d’aquesta aturada, 
en unes setmanes tornarà a 
oferir concerts en directe.

Alguns dels que ja estan 

confi rmats són a la sala Rock 
and Roses, a Sant Feliu de 
Llobregat; a La Bóveda, a 
Saragossa, a Honky Tonk, 
a Madrid, a l’espai Agora 
a Palència, a la sala Puerta 
Falsa, a Múrcia i a Bohemia 
a Almeria.

Els seguidors rubinencs 
de Dani Ramírez tornaran a 
tenir l’ocasió de sen� r-lo en 
directe en un concert que 
� ndrà lloc a fi nals del mes de 
març al Barn d’en Greg.

Dani Ramírez, durant la gravació als estudis El señor Guindilla Re-
cords. / Cedida



Divendres, 24 de febrer de 2017 ESPORTS28
FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic perd davant el 
Bellvitge tot i el seu bon joc
JOSÉ VERDE

Tot i que l’Olímpic va jugar 
millor que el seu rival, Uni-
fi cació Bellvitge, va caure 
derrotat a la Feixa Llarga. 
Abans de l’inici del par� t 
es va guardar un minut de 
silenci per la mort dissabte 
passat de Juan Carlos, pare 
del jugador del Benjamí C 
Carlos García León.

En la primera part, els 
de Can Fatjó van dominar i 
van crear més ocasions que 
els locals que van apostar 
pels contracops.

Els gols del Bellvitge van 
arribar per errades garrafals 
de l’Olímpic. El primer en el 
minut 40 de joc, quan una 
jugada embolicada dins 
de l’àrea, la pilota surt re-
butjada i arriba a Moyano, 
central local, qui xuta i envia 
l’esfèric fent salts fi ns al pal 
esquerra de la porteria de 
Buyo i es cola. Era l’1 a 0.

Es va iniciar la segona 
part amb un únic canvi per 
part local, Sergi per Gerard. 
L’Olímpic va sor� r per totes 
buscant l’empat, que va 
aconseguir en el minut 63, 
amb un golàs de Cristian 
Pereira de més de 25 me-
tres que va batre Roberto, 
el porter local.

Amb l’1 a 1 de jus� cia, 
de nou un error garrafal 
dels visitants. En una falta 
favorable a l’Olímpic, al 
mig camp, en lloc de buscar 
l’atac, s’envia la pilota cap 
enrere i malament, fet que 
va aprofitar Larrosa per 
avançar-se a la defensa, 
fer-se amb l’esfèric i batre 
Buyo. Era el 2-1 en el mi-
nut 71.

Els homes de Toni Cen-

tella es van abocar a la por-
teria del Bellvitge, creant 
perill i gaudint, sense en-
cert, de diverses ocasions. 
Ja amb el temps acomplert 
i amb tot l’equip buscant 
l’empat, una pilota llarga 
de la defensa local, li arriba 
a Mario que s’endinsa a 
l’àrea visitant, però Adri 
García no mesura bé i el 
fa caure. Penal a favor dels 
locals que en el 92 fan el 3-1 
defi ni� u.

Aquesta setmana hi 
haurà descans pel Carnaval 
i no serà fi ns al 5 de març 
quan es reprendrà la com-
petició oficial. L’Olímpic 
rebrà la visita del Dinamic 
Batlló, penúl� m classifi cat 

SAN CRISTOBAL - UE RUBÍ                               4-0

C.P. San Cristobal: Adri, Pallas, Cristian, Edu, Armenteros 
(Andreu), Muntada(David Alvarez), Ao (Xavi Camps), Kevin, 
Rui Gama (Corzo), Carrera i Pablo (Hassen).
U.E. Rubí: Jaume Bracons, Christian, Kiki (Sebas), Brunet, 
Faura, Cervantes, Putxi (Jimmy), Aleix Domínguez, Brian 
Canalejo (Jordi Morcego), Mario i Iván Peralta (Antonio)
Àrbitre: Bernat Pedrol Vozmediano (Bé)
Gols: 1-0 Pablo (14’), 2-0 Kevin (28’), 3-0 Rui Gama (44’), 
Xavi Camps (69’)
Targetes: Pallas (40’) / Faura (19’ i 70’), Brian Canalejo 
(40’), Christian (49’)

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

Partit per oblidar del Rubí 
davant el San Cristobal (4-0)
IVÁN M. HIDALGO

La Unió Espor� va Rubí va 
caure de la pitjor manera 
en el derbi del grup 2 de la 
segona catalana.

Tot i que el partit va 
començar mitjanament bé 
pels d’Alberto Fernández 
amb dues ocasions clares 
de Peralta i de Mario. El 
partit va canviar quan al 
quart d’hora Pablo va fer 
el primer gol pels locals i, 
després de la mitja hora de 
joc, Kevin va fer el segon, 
un gol que va arruïnar les 
esperances de remuntada 
dels de la nostra ciutat.

A falta d’escassos se-
gons pel fi nal de la primera 
part, el rubinenc ex de 
l’Olímpic de Can Fatjó, Rui 
Gama va fer pujar el tercer 
al marcador.

Les consignes que Al-
berto Fernández va donar 
als seus homes van ser 
clares, evitar les expulsions 
pel següent encontre i que 
el resultat no fos escan-

El Rubí va perdre amb el Sant Cristobal. / Cedida

que porta dues jornades 
seguides guanyant. El par� t 
serà al Municipal de Can 
Fatjó diumenge a les 12 
hores.

2a Catalana Grup 3
POS. EQUIP PTS.
1. U. BELLVITGE 50
2. CAN VIDALET 48
3. SANT JOAN DESPÍ 40
4. ESPLUGUENC 39
5. ATL SANT JUST 37
6. FONTSANTA F. 31
7. MARIANAO 31
8. M. IGUALADINA 31
9. JÚNIOR 31
10. ATL VILAFRANCA 30
11. ATLÈTIC PRAT 28
12. MARTORELL 27
13. OLÍMPIC 26
14. GORNAL 25
15. SAN MAURO 25
16. MOJA 21
17. DINÀMIC BATLLÓ 19
18. C. COOPERATIVA 11*Equip amb un partit menys

1a Catalana Grup 2 
POS. EQUIP PTS.
1. SANTBOIÀ 41
2. BALAGUER 40
3. SAN CRISTÓBAL 38
4. ALMACELLES 36
5. REUS B 35
6. VISTA ALEGRE 33
7. SANT ILDEFONS 32
8. RAPITENCA 31
9. LLEIDA B 29
10. VILADECANS 29
11. ALPICAT 27
12. VILANOVA B* 27
13. VILASECA 25
14. IGUALADA 22
15. SUBURENSE 22
16. RUBÍ 13
17. MORELL 2

dalós.
Així va ser, i tret de l’ex-

pulsió de Cris� an Faura per 
doble groga, els de Terrassa 
només van poder fer un 
gol més.

Resultat molt dolorós 
que fa que l’equip con-
tinuï amb 13 punts a la 
classifi cació i per salvar la 
categoria gairebé hauria de 
guanyar tots els par� ts que 
li resten.

La pròxima jornada serà 
d’aquí a dues setmanes, ja 
que hi ha descans per car-
naval. El par� t serà a Can 
Rosés davant del nou líder 

de la categoria el Santboià, 
que va avançar al Balaguer 
a la classificació perquè 
la Federació li va treure 
els tres punts davant de 
la Rapitenca per alineació 
indeguda.

Per aquest partit, Al-
berto Fernández � ndrà una 
di� cil elecció pels laterals, 
ja que el capità Kiki es va 
lesionar i s’haurà de veure 
l’abast de la lesió; Chris� an 
complirà cicle per cinc gro-
gues, a més de la ja esmen-
tada expulsió de Faura. Tot 
apunta a Sebas com lateral 
esquerre i reconvertir al 
central Pablo en lateral com 
en algunes ocasions ja s’ha 
provat.

U. BELLVITGE - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ                    3-1

UNIFICACIÓN BELLVITGE: Roberto, Aitor, Lucas, Moyano, 
Gerard (Sergi), Àlex Fernández, Larrosa, Ricard (Mario), Toni 
(Ezequiel), Moreno (Sebas) i Jorba (García).
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Buyo, Pol, Lolo, Mauri (Genís), 
Albert (Nil), Carlos Esteban, Palote (Adri García), Peroni 
(Lucho), Cabanas, Sergio Rodríguez (Cristian Pereira) i 
Marc Ruiz. 
Àrbitre: Jiménez Narciso, Álex (Bé).
Gols: 1-0 Moyano (40’); 1-1 Cristian Pereira (63’); 2-1 Lar-
rosa (71’); 3-1 Mario (92’).
Targetes: Lucas, Moyano i Gerard / Albert, Cabanas i Adri 
García.

RESULTATS
La Palma-Veterans            2-1
Sènior B-Maurina Egara   1-2 
Andreu.
Matadepera-Juvenil      0-8
Reina (2), Medero (2), Huanca, 
Moreno i Barrouhou.
EF. Bonaire-Cadet A    0-7
Vargas, Nonis, Moreno, Nicolás i 
Demichelis (3).
PB Castellbisbal-Cadet B  4-4
Paqui (2), Gálvez i Joaquín.
Infan� l A-Mercan� l           0-4
Infan� l B-Juan XIII             1-4
Alepuz.
Rubí-Aleví A                        0-0 
Aleví B-Matadepera          3-2
Joel i Jan (2).
Aleví C-OAR Gracia            7-2 
Bermúdez (2), Muñiz, Cordon, Rai-
ner (2) i Raúl.
EF Ripollet-Aleví D             0-2
Zuruera i Díaz.
Juv. 25 Sept.-Benjamí A    6-1
Adrián.
Badia-Benjamí B                4-1
Biel.
Benjamí C-EF. Bonaire    12-2
Teruel (3), Bisbal (2), Carrasco (2), 
Muñoz (2), Romero (2) i Callejas.
Benjamí D-Juv. 25 Sept.   0-3
Prebenjamí A-Jabac          2-3
Amin i pròpia porta.
Marina-Prebenjamí B       9-0
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PÀDEL | EXHIBICIÓ

Piqué i Puyol, a la inauguració de 
les instal·lacions de Visa Sports
El jugador del FC Barcelona, 
Gerard Piqué, i l’exblaugrana 
Carles Puyol, van ser alguns 
dels grans protagonistes de 
la inauguració de les instal-
lacions de Visa Sports, que 
des de l’agost ha obert una 
nova línia de producció de 
gespa artificial, que s’ha 
ubicat a Rubí.

L’empresa, situada al po-

lígon de Can Sant Joan, va 
organitzar dilluns a la tar-
da l’acte inaugural en què 
personalitats destacades 
del món de l’esport es van 
enfrontar en diversos parti ts 
en una pista de pàdel, que 
serveix com a mostra del 
producte.

Entre els esporti stes des-
tacats, a més de Puyol i Piqué, 

hi va haver els ex-tennistes 
Àlex Corretja i Albert Costa, 
la millor parella de pàdel del 
món, Fernando Belasteguín i 
Pablo Lima, i Marta Marrero i 
Alejandra Salazar, una de les 
parelles ‘top ten’ del circuit 
de pàdel femení.

Amadeu Bernabéu, ge-
rent de l’empresa i avi de 
Gerard Piqué, a més d’ex-

directi u del Barça, ha asse-
gurat que els rubinencs “ti n-
dran prioritat per ocupar els 
llocs de feina que l’empresa 
generi”; mentre que l’alcal-
dessa, Ana M. Martí nez, ha 
destacat que la inauguració 
de les instal·lacions suposa 
un senyal “que les empreses 
a Rubí tenen una vida de 
qualitat”. / M.C.

Personalitats del món de l’esport, com Àlex Corretja, Gerdard Piqué, Carles Puyol, Albert Costa o Fernando Belasteguín, van disputar diversos 
parti ts de pàdel a les instal·lacions de Rubí. / M.C.

VOLEIBOL | PRIMERA NACIONAL

El Més Fusta Vòlei Rubí 
perd davant del Cecell Lleida
El Més Fusta Vòlei Rubí va 
perdre la passada jornada 
al pavelló de La Llana da-
vant el Cecell Lleida per 
1-3, en el partit de la 16a 
jornada de lliga de Primera 
nacional. L’enfrontament 
va començar amb les noies 
del Vòlei Rubí molt ficades 
en el joc, treballant molt 
bé les zones de conflicte de 
l’equip de Lleida. El marca-
dor va anar molt igualat 
fins a la primera meitat del 
set on les lleidatanes van 
imposar el seu ritme i van 
acabar emportant-se el set 
per 16-25.

En el segon set, les 
jugadores del Més Fusta 
van començar a imposar-
se amb claredat al camp 
i això es va reflectir en el 
marcador que van dominar 
durant tot el set arribant a 
tenir 10 punts d’avantatge. 
Al final del segon set, les 
lleidatanes, amb un bon 
servei, van començar a 
escurçar la diferència, però 
finalment un bon contra-

atac de les rubinenques 
va servir per tancar el set 
25-22 i posar l’empat al 
marcador.

El tercer set va comen-
çar com una còpia del 
segon, amb el Vòlei Rubí 
molt ordenat i efectiu en 
atac, però aquesta vegada 
les lleidatanes no van dei-
xar que la distància en el 
marcador fos tan gran i un 
altre cop a final de set les 
lleidatanes van reaccionar 
i van imposar-se per la di-
ferència mínima, 23-25.

Amb l’1-2 al marcador, 
en el quart set, les del 
Lleida van sortir a guanyar 

el partit, mentre que les 
de Rubí no es van trobar 
còmodes a la pista i les 
jugades no sortien com 
abans. Les del Cecell van 
saber aprofitar la situació 
per dominar el joc i el mar-
cador durant tot el set, que 
finalment van guanyar per 
16-25 i es van emportar 
el partit i els 3 punts cap 
a Lleida.

Pel que fa al Volei Rubí 
Multiservicios Ury es va 
desplaçar a Bordils on va 
guanyar el rival per un 
fulminant 3-0.  Als dos 
primers sets, les noies de 
Sergio Gamboa no van 
acabar d’estar del tot en-
certades, però tot i així es 
van sobreposar i es van 
endur els dos sets. En el 
tercer, van fer un gran 
joc aconseguint el set per 
10-28 i els 3 punts de par-
tit. Amb aquesta victòria 
continuen primeres a la 
classificació empatades 
amb les segones i terceres. 
/ Club Volei Rubí

1a Nacional Grup B
POS. EQUIP PTS.
1. CV ESPLUGUES 40
2. VALL D’HEBRON 40
3. DSV SANT CUGAT 39
4. CVB BARÇA 35
5. CECELL LLEIDA 29
6. CN SABADELL 26
7. SARAGOSSA 22
8. CH BORDILS 22
9. CV MONJOS 13
10. IBSA CV ACE GC 10
11. SANT ESTEVE 8
12. MÉS FUSTA RUBÍ 4

FUTBOL SALA | PRIMERA TERRITORIAL

Victòria còmoda del Maristes 
Rubí contra el CES Blanes
El Maristes Rubí es va desfer 
còmodament del CES Blanes 
B, el cuer a la classifi cació 
del grup B de Territorial, per 
un resultat de 2-11.

El conjunt de Jesús Sanz 
va portar la iniciati va des de 
l’inici del parti t, aconseguint 
la possessió de la pilota i 
les millors ocasions. El pri-
mer gol dels rubinencs no 
va trigar a arribar, després 
d’una bona jugada de Marc 
Juan. Al minut 8, Marc Juan 
va aconseguir el segon gol 
i Javi Martí nez, tres minuts 
més tard va fer el 0-3. Just 
abans de fi nalitzar el primer 
temps, Jorge Gonzalo va 
aconseguir el quart gol, de 
volea.

La segona meitat va co-
mençar amb Mar Juan fent 
el tercer gol després d’una 
nova gran jugada ofensiva. 
Amb el 0-5, el Maristes es 
va relaxar i va encaixar dos 
gols consecuti us del Blanes 
B. Posteriorment, els rubi-
nencs van poder reaccionar 
amb un gol de Marc Calleja, 
que va rematar al segon 
pal.

Amb el marcador tant 
inflat, el conjunt visitant 
va tenir un fi nal de parti t 
molt prolífic, aconseguint 
5 gols més, obra de Jorge 
Gonzalo (3), Moha Baalla i 
Gerard Rodríguez. L’única 
nota negati va del parti t és 
la falta d’encert des del punt 
de doble penal de l’equip 
rubinenc.

Amb el triomf, el Maris-
tes puja fi ns a la cinquena 
posició i està a només 6 
punts de la posició d’ascens 
a Primera Nacional. El prò-
xim parti t serà el 5 de març 
a les 12.30 h. al pavelló de 
Maristes. / Jorge Gonzalo

POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1a Territorial Grup B
EQUIP PTS.

GELIDA 48
FS LA SALUT 39
SAGRAT COR B 37
CFS CLOT B 34
MARISTES RUBÍ 33
AV CAN PALET FS 32
LES GLÒRIES B 29
CAN CLARAMUNT 26
PR SANT FELIU B 23
SANT CLIMENT 19
EF GRÈVOL 16
CFS CASTELLVÍ B 11
SANTA COLOMA 10
CES BLANES B 10
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Fondistes Rubí va par� -
cipar en la darrera edició 
de la Mitja Marató Inter-
nacional Vila de Santa 
Pola, que es va disputar a 
Alacant a fi nals de gener. 
La representació rubinen-
ca en aquesta compe� ció 
va ser Pedro Sánchez, que 
va par� cipar en la catego-
ria Màster 60. El rubinenc 
va completar els 21 km 
en un temps d’1h51’ i va 
concloure en la setena 
posició de la seva categoria. 

Aquesta compe� ció és una de les més importants de 
l’estat espanyol i va comptar amb una par� cipació de prop 
de 7.500 corredors. / Fondistes

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA | COMPETICIÓ VALLÈS OCCIDENTAL

Les esportistes del Regi-
na Carmeli de gimnàstica 
artística van obtenir uns 
excel·lents resultats, amb 17 
podis, en la segona jornada 
de la compe� ció del Vallès 
Occidental, que va tenir lloc 
el 18 de febrer al pavelló de 
Can Rosés.

Les rubinenques gua-
nyadores van ser Aurora 
de la Fuente (Benjamí B), 
Mónica Moraira (Benjamí 
A), Natalia Pazo (Aleví B), 
Mar Gámez (Aleví A), Aina 
Cánovas (Infan� l A) i Miri-
am Coronas (Cadet A). En 

segona posició van quedar 
Andreu González, Arhoa 
Cervantes, Victoria Labat, 
Daniela Díaz, Natalia Mallén 
i Paula Sánchez, en les seves 
respectives categories. Al 
tercer graó del podi van 
pujar Abril Cantón, Georgi-
na Arauzo, Marta Coronas, 
Ainhoa Leiva i Rebeca Oli-
vencia, en les seves respec-
� ves categories. 

Pel que fa a equips, el 
club es va imposar en totes 
les categories, a excepció 
del Cadet B, que va ser se-
gon. / RC

Excel·lents resultats pel Regina Carmeli a Rubí

ATLETISME | MITJA MARATÓ

Pedro Sánchez par� cipa a 
la cursa Vila de Santa Pola

ESCACS | COMPETICIÓ

Bons resultats individuals 
dels jugadors rubinencs
Els jugadors de La Rubinenca 
van obtenir uns bons resultats 
en les competicions indivi-
duals que han � ngut lloc els 
darrers dies.

Al Torneig d’Hivern de 
Mirasol, van aconseguir el 
triomf F. Pina i A. Aguilera, 
mentre que Serafí Algarte 
va cedir unes taules, encara 
que ocupa el primer lloc de 
la classifi cació, amb 4,5 punts 
després de 5 rondes.

A l’Obert d’Igualada, 
Albert Martínez continua 
primer amb 6 punts de sis 
par� des jugades, mente que 
Sera�  Algarte, amb 4 punts, 
és líder de la seva categoria. 
També cal destacar la bona 
par� cipació que està tenint 
el jugador local de l’equip de 
l’ONCE, Jordi Arcas.

Al Campionat Obert d’Hi-
vern de Sabadell, Adrián Cam-
pos con� nua al davant de la 
classifi cació després de tres 
rondes amb 3 punts. Entre els 
10 primers trobem a Rafael 

Mar� nez, Antonio Torrecillas, 
Manuel Sierra i Albert Mar-
� nez. A mitja taula, hi ha F. 
Pina, A. Pascual, Sera�  Algarte 
i Alfons MAyo, els quatre amb 
1 punt.

D’altra banda, fi nalitzada 
la segona fase del Campionat 
Comarcal, en la categoria 
Sots10, Diego M. Mar� n-Caro 
i San� ago Capilla van comple-
tar un bon torneig, empatant 
a la desena posició. També a 
la categoria Sots14, els de La 
Rubinenca van demostrar un 
bon nivell.

Pel que fa al Campionat 
de Catalunya per equips, el 
primer equip de La Rubinenca 
va guanyar per 4-6 contra el 
Tres Peons, resultat que els 
dóna tranquil·litat per man-
tenir la categoria. L’equip B 
va perdre contra tot pronòs� c 
davant del Barad de Terrassa, 
i el C va caure 4-2 contra el 
Viladecans. Per la seva banda, 
el D es va imposar al Peona i 
Peó per 0,5-3,5. / AER

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

Iker Gómez arriba a les semifi nals 
dels 200m al Campionat d’Espanya
El rubinenc Iker Gómez va 
aconseguir arribar a les 
semifi nals en els 200 me-
tres llisos del Campionat 
d’Espanya absolut de pista 
coberta, que va tenir lloc el 
dissabte a Salamanca. 

Entrenat per Jairo Lo-
renzo, l’atleta de la Unió 
Atlè� ca Rubí (UAR) va cór-
rer en les primeres rondes 
en 21’89”, millorant la seva 
millor marca personal i 
aconseguint l’accés a se-
mifi nals.

Gómez no va poder mi-
llorar el seu registre a les 
semifi nals i, amb un temps 
de 22’37”, va quedar en 
dotzena posició i per tant 
fora de la final dels 200 
metres llisos. 

Adrià Navajón, a les portes 
del podi
D’altra banda, el també 
rubinenc Adrià Navajón va 
par� cipar en el Campionat 

de Catalunya de Proves 
Combinades Juvenil, que va 
tenir lloc a la pista coberta 
de Sabadell. L’atleta de la 
UAR va quedar en quarta 
posició amb una puntuació 
fi nal de 4.543, millorant la 
seva anterior marca realit-
zada a la mateixa pista. 

Navajón va fer els 60 
metres llisos en 7,46; els 
60 metres tanques en 8’70 
i els 1.000 metres llisos en 

2’58”50. Pel que fa al salt 
de llargada va aconseguir 
saltar 6,30 metres, mentre 
que va saltar 1,90 metres 
en alçada. Al salt de perxa, 
va aconseguir superar els 
3,60 metres. En llançament 
de pes, va aconseguir una 
marca de 9,40 metres. 

Mitja Marató de  BCN
La UAR també va estar 
present a la Mitja Marató 

de Barcelona, patrocinada 
per Edreams. En aquesta 
27a edició, la par� cipació 
rubinenca va recaure en 
Mario Suárez, que va ser un 
dels 17.700 inscrits. 

El rubinenc va aconse-
guir finalitzar la cursa en 
1h14’05”, a només un mi-
nut de la seva millor marca. 
Aquest temps li va perme-
tre creuar la línia d’arribada 
en la 96a posició. / UAR

Les gimnastes del Regina van fer un gran paper. / Cedida

Iker Gómez i Jairo Lorenzo. / Cedida

Pedro Sánchez, a la Mitja de Santa 
Pola. / Cedida

Mario Suárez, durant la prova. / Cedida



Tres derrotes pels equips de Divisió 
d’Honor del Club Natació Rubí
Els dos equips que compe-
teixen a Divisió d’Honor no 
han tingut uns bons resul-
tats en els darrers dies. El 
Sènior Masculí va perdre 
dos partits, contra el CN 
Sant Andreu Barcelona 
(9-8) i contra el CN Molins 
de Rei (5-9). Aquests dos 
resultats han enviat l’equip 
rubinenc a la part més bai-
xa de la classificació, per 
darrere del CN Catalunya i 
el CD Waterpolo Navarra. 
El proper partit del CN 
Rubí serà aquest dissabte 
contra el CN Barcelona, 
a la piscina del conjunt 
barceloní. 

Pel que fa al Sènior Fe-
mení va caure derrotat de 
forma clara per 6-10 contra 
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el CN Terrassa, el seu botxí 
a la Copa de la Reina. Tot i 
això, les rubinenques con-
serven la setena posició a 

la classificació. / CNR 

  RESULTATS 
Juvenil Masculí-CN Terrassa                     5-9
Juvenil Femení-CN Catalunya                   8-8
Cadet Femení-AESE                                  16-4
CN Sabadell-Infantil Mixt                          8-7
Infantil Femení-CN Sant Andreu          9-11
CN Premià-Aleví A                                       1-8

Valenzuela guanya 
el Duatló d’Igualada 
en la seva categoria
El rubinenc del Club Natació 
Rubí Ricard Valenzuela va 
imposar-se en el XI Duatló 
d’Igualada en la seva catego-
ria de majors de 50 anys. En 
aquesta competi ció, també 
hi van parti cipar els membres 
del CNR Rafael Hierro, Xavier 
Matarín, José Luis López, Lau-
ra Pérez, Barbora Marcikova i 
Cristi na Aguilera. / CNR

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

DIVISIÓ HONOR Fem.
EQUIP PTS.

CN SABADELL 33
CN MATARÓ 27
CE MEDITERRANI 24
CN SANT ANDREU 22
CN MOSCARDÓ* 16
CN TERRASSA* 16
CN RUBÍ 8
DOS HERMANAS 6
EW SARAGOSSA 4
AR CONCEPCIÓN 3

POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DIVISIÓ HONOR Masc.
EQUIP PTS.

CN SABADELL 40
AT. BARCELONETA* 14
CN TERRASSA 33
CN MATARÓ 28
CN BARCELONA 26
CN SANT ANDREU* 25
REAL CANOE 20
CE MEDITERRANI 17
CN MOLINS DE REI 9
CN CATALUNYA 9
CDW NAVARRA 9
CN RUBÍ 6

*Equips amb un partit menys*Equips amb un partit menys

NATACIÓ | CAMPIONAT D’ESPANYA

Arlet Oliveras, subcampiona 
d’Espanya en el Campionat 
Màster de llarga distància
La nedadora del Club Nata-
ció Rubí (CNR) Arlet Oliveras 
s’ha proclamat subcampio-
na d’Espanya al Campionat 
Estatal Màster de Llarga 
Distància en la categoria de 
majors de 25 anys. Una pro-
va que s’ha celebrat aquest 
diumenge a la piscina de 50 
metres de Mataró. 

Oliveras ha nedat els 
3.000 metres de distància 
en un temps de 40’8”25, 
establint, d’aquesta forma la 
seva millor marca personal 

en aquesta prova. El temps 
li ha valgut per aconseguir la 
medalla de plata en la seva 
categoria. En la classifi cació 
general, Oliveras ha quedat 
en cinquena posició. 

La setmana passada, 
la nedadora de Rubí ja es 
va proclamar campiona en 
aquesta mateixa competi ció 
en els 200 metres papallona 
i els 400 metres esti ls, i va 
ser tercera en 200 metres 
esquena i quarta en 100 
metres papallona. / DdR

La nedadora rubinenca, amb la medalla. / Cedida

Parti cipants del CNR en el Duatló d’Igualada. / Cedida




	240217_diariderubi_01
	240217_diariderubi_02
	240217_diariderubi_03
	240217_diariderubi_04
	240217_diariderubi_05
	240217_diariderubi_06
	240217_diariderubi_07
	240217_diariderubi_08
	240217_diariderubi_09
	240217_diariderubi_10
	240217_diariderubi_11
	240217_diariderubi_12
	240217_diariderubi_13
	240217_diariderubi_14
	240217_diariderubi_15
	240217_diariderubi_16
	240217_diariderubi_17
	240217_diariderubi_18
	240217_diariderubi_19
	240217_diariderubi_20
	240217_diariderubi_21
	240217_diariderubi_22
	240217_diariderubi_23
	240217_diariderubi_24
	240217_diariderubi_25
	240217_diariderubi_26
	240217_diariderubi_27
	240217_diariderubi_28
	240217_diariderubi_29
	240217_diariderubi_30
	240217_diariderubi_31
	240217_diariderubi_32

