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Reconeixement a una vintena de dones 
que treballaven a la indústria tèx� l local
REDACCIÓ

En el marc del Dia de les do-
nes, el servei de Polí� ques 
d’Igualtat de l’Ajuntament 
va organitzar dissabte al 
ma�  un homenatge a 25 do-
nes que van treballar a la in-
dústria tèx� l local a mitjans 
del segle XX i fi ns als anys 
70 i 80, quan hi va haver el 
declivi d’aquest � pus de fà-
briques per l’automa� tzació 
de la indústria.

Es tracta d’un treball 
conjunt de l’historiador Edu-
ard Puigventós, l’escriptora 
Núria Julià i el periodista 

Marc Sala, en el qual van en-
trevistar 25 dones que van 
treballar a la indústria tèx� l 
clàssica. Fruit d’aquestes 
converses, l’Ajuntament ha 
publicat un monogràfi c sota 

el � tol ‘Dones i indústria’ i ha 
editat un documental que 
recull la història d’aquestes 
dones. Les protagonistes 
d’aquesta història són treba-
lladores de les fàbriques, ofi -

cinistes, nuadores, teixido-
res, ‘rodeteres’, ‘bitlleres’... 
dones que començaven a 
treballar entre els 13 i els 
15 anys, algunes perquè no 
tenien més remei, i que ho 

feien en unes condicions 
molt dures i per uns jornals 
molt baixos.

“Són testimonis molt 
enriquidors, perquè aquests 
ofi cis ja no existeixen i han 
estat molt importants a Rubí 
que, a banda de l’agricul-
tura, basava la seva indús-
tria fonamentalment en el 
tèx� l”, explica l’historiador 
Eduard Puigventós.

Les dones homenatjades 
reflexionen sobre la seva 
joventut a les fàbriques, les 
condicions laborals, l’afecta-
ció en la maternitat i la cura 
dels fi lls o la relació amb els 
homes, que ocupaven tots 
els càrrecs de direcció. “El 
monogràfic realça l’esforç 
i la dedicació d’aquestes 
dones en el Rubí industrial, 
donant-li veu a la feina que 
desenvolupaven”, destaca 
l’historiador.

Al marge del monogràfi c 
i el documental, Puigventós 

ha complementat el treballs 
amb un resum historiogràfi c 
que recull la història general 
de la indústria de Rubí, com 
a teló de fons dels testi-
monis.

L’acte d’homenatge, que 
va tenir lloc a la Biblioteca, 
va comptar amb la par� ci-
pació de l’alcaldessa, Ana 
M. Mar� nez, que considera 
que “és just assenyalar que 
les dones han estat una part 
essencial en el desenvolupa-
ment de la societat”. Totes 
les par� cipants van rebre un 
ram de fl ors, un monogràfi c i 
una còpia del documental.

Les dones 
s’incorporaven a 
la fàbrica durant 
l’adolescència 
i cobraven uns 
jornals molt baixos

La Biblioteca va acollir l’acte d’homenatge a les dones. / Localpres

Fins a fi nals del segle XX, les fàbriques del tèx� l van ser el motor industrial del municipi

Els ofi cis que 
desenvolupaven 
han desaparegut, 
subs� tuïts per 
l’automa� tzació 
de la indústria
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Denuncien l’abocament de residus 
no autoritzats a l’extrac� va 22
Els camions de més de 12 metres de llargada con� nuen 
passant pel Camí d’Ullastrell, tot i que tenen prohibit circular
REDACCIÓ

Excavaciones y Áridos Rubí 
només té autorització per 
desenvolupar ac� vitats ex-
trac� ves i la seva posterior 
restauració a l’extrac� va 22, 
situada al Camí d’Ullastrell. 
És a dir, únicament hi pot 

abocar terres. Tot i això, les 
inspeccions realitzades per 
l’Ajuntament ─més d’una de-
sena entre el 2016 i el 2017─ 
confirmen que s’hi estan 
llençant tot � pus de residus, 
a excepció dels classifi cats 
com a perillosos.
L’Ajuntament i la plataforma La Mesa es va reunir dimecres de la setmana passada. / Localpres

Rubí sense abocadors volen 
evitar que l’empresa seguei-
xi abocant residus no auto-
ritzats i per aquest mo� u, les 
dues parts ja han denunciat 
els fets als organismes com-
petents: l’Agència de Residus 
de Catalunya, la Direcció 
General de Qualitat Ambi-
ental i Canvi Climàtic, i la 
Direcció General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial. 
En el cas de l’Ajuntament, la 
queixa també ha estat ele-
vada a la Unitat Regional de 
Medi Ambient dels Mossos 
d’Esquadra.

La intenció del consis-
tori  a par� r d’ara és repe� r 
els controls amb l’objec� u 
d’aportar més dades que 
permetin als organismes 
competents la incoació d’un 
expedient sancionador a 
l’empresa.

Preocupació pels camions 
pel Camí d’Ullastrell
La situació de l’extrac� va 22 
es va abordar dimecres de 
la setmana passada en el 
marc d’una nova trobada de 
la Mesa de seguiment dels 
abocadors presidida per l’al-
caldessa, Ana M. Mar� nez, i 
que va comptar amb altres 
regidors de govern, amb 
representants dels diferents 
grups municipals i membres 
de Rubí sense abocadors.

Durant la reunió, també 
es van tractar altres temes 

com la situació actual de 
l’abocador de terres i runes 
de Can Canyadell, gestio-
nat per Puigfel, on s’hauria 
detectat una ampliació de 
la superfície de l’activitat. 
Davant d’això, l’Agència de 
Residus de Catalunya ha sol-
licitat a l’empresa un canvi 
no substancial de l’ac� vitat 

que ja s’està tramitant.
D’altra banda, els mem-

bres de l’en� tat van traslla-
dar a l’Ajuntament la seva 
preocupació pel pas de ca-
mions amb una longitud 
superior als 12 metres pel 
Camí d’Ullastrell malgrat la 
restricció vigent. L’alcaldessa 
s’ha compromès a fer arribar 
aquesta queixa a la Policia 
Local per tal que en faci el 
corresponent seguiment.

Després d’aquesta nova 
trobada de la Mesa de se-
guiment dels abocadors, 
Mar� nez va posar en relleu 
“el treball conjunt de l’ad-
ministració local i la ciuta-
dania en la lluita contra els 
abocadors”.

A l’extrac� va 
22 només s’hi 
pot abocar 
terres, però les 
inspeccions han 
detectat tot � pus 
de residus

La Policia Local iden� fi ca dos
menors que llançaven objectes 
als vehicles en marxa
Dos rubinencs de 14 anys 
han estat iden� fi cats com 
a autors del llançament 
de diversos objectes a 
vehicles que circulaven pel 
carrer Edison, sota el pont 
del passeig de Les Torres.

La Policia Local va ini-
ciar una inves� gació des-
prés que un conductor 
presentés una denúncia 
per danys al seu vehicle a 
causa del llançament d’ob-
jectes contundents mentre 
circulava. La denúncia va 
precedir diverses trucades 
ciutadanes que informa-
ven d’actes similars des del 
mateix punt.  

A par� r de les descripci-
ons recollides pels agents, 
es van localitzar dos me-
nors que corresponien 
amb els detalls facilitats 
per les víc� mes. Els joves 
van ser iden� fi cats i lliurats 
als seus progenitors. 

Les diligències han es-
tat posades a disposició 
de la Fiscalia de Menors. 
El que van fer els dos ado-
lescents és un delicte que 
comprèn penes de presó 
d’entre 6 mesos i 2 anys 
o bé multes que oscil·len 
entre els 12 i els 24 mesos 
de treballs en benefi ci de 
la comunitat. / DdR
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Rubí demana que es construeixi una estació a la llana. / Arxiu

la Generalitat reitera que la 
construcció de la segona estació de 
Ferrocarrils a Rubí no és una prioritat
ReDAcció

La construcció d’una segona 
estació de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya 
(FGC) és una reivindicació 
històrica de Rubí. El govern 
municipal ja va traslladar 
la demanda al conseller de 
Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat, Josep Rull, 
el setembre passat i al pre-
sident de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, 
Enric Ticó, el mes de febrer. 
L’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez, i la regidora de 
Serveis Territorials, Maria 
Mas, van tornar a traslladar 
la demanda la setmana pas-
sada en una nova trobada, 
en aquesta ocasió, amb 

el director de l’Autoritat 
del Transport Metropolità 
(ATM), el rubinenc Pere 
Torres.

Segons el consistori, Tor-
res va reiterar a les autori-
tats locals que, si bé aquest 
equipament es contempla 
al Pla Director d’Infraestruc-
tures 2011–2020, no és de 
construcció prioritària. A 
partir del 2020, el rubinenc 
creu que la segona estació 
apareixerà en el nou Pla 
Director, però continuarà 
sense tenir un caràcter pri-
oritari.

L’alcaldessa lamenta que 
“la Generalitat continuï sen-
se veure la necessitat de la 
segona estació de La Llana” i 
apunta que “no hi ha cap al-

tra ciutat de més de 75.000 
habitants que només en tin-
gui una”. Segons Martínez, 
l’Ajuntament continuarà 
treballant “per convèncer 
tothom que la segona es-
tació de Rubí ha de ser de 
prioritat màxima”.

El Ple de l’Ajuntament va 
acordar de forma unànime 

reclamar al govern català 
la construcció de la segona 
estació de FGC a principis de 
l’any passat. El text també 
demanava millores a l’esta-
ció de Les Torres, com ara 
una nova escala mecànica 
i que s’ampliïn les andanes, 
peticions desestimades per 
motius tècnics.

les càmeres de seguretat 
de l’Ajuntament capten 
els autors de les pintades

ReDAcció

Les imatges captades per 
les càmeres de seguretat 
del consistori van gravar 
la persona que va fer les 
pintades a la façana de 
l’Ajuntament i els seus 
acompanyants. Segons 
fonts municipals, l’Ajunta-
ment ha tramitat la denún-
cia per aquests fets i la po-
licia ja ho està investigant. 
Les pintades qualificaven 
de feixistes el PSC, C’s i el 
PP, els tres grups que van 
donar suport al pressu-
post, i anaven en contra 
d’aquests comptes muni-
cipals. També reproduïen 
un penjat.

Tots els grups muni-
cipals de l’Ajuntament 
han firmat una declaració 

institucional en la qual 
rebutgen les pintades i es 
comprometen a vetllar per 
promoure el respecte i la 
tolerància. 

En el text, s’apunta 
que “les pintades, a més 
de ser un acte vandàlic en 
un edifici històric inclòs 
en el catàleg de patrimoni 
de la ciutat, també ata-
quen l’òrgan de màxima 
representació política de 
la ciutadania, el Ple mu-
nicipal”.

La declaració també 
recull que tots els partits 
rebutgen “el vandalisme, 
la manca de respecte i 
les amenaces”, així com 
també condemnen que la 
discrepància “s’expressi de 
manera violenta, ja sigui 
verbal o escrita.” 

Les pintades van aparèixer dijous al matí. / Arxiu
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Tres alumnes de l’insti tut 
Torrent dels Alous van 
participar a principis de 
març en l’Olimpíada de 
Biologia de Catalunya. Lau-
ra González i Pol Closa es 
van classifi car entre el 25% 
amb millor nota; mentre 
que Liliana Plua va quedar 
entre el 25%-50% amb mi-
llor nota dels parti cipants 
de la prova tècnica.

Els tres estudiants for-
men part de la primera 
promoció que es gradua 
de Batxillerat i, per tant, és 
el primer cop que el centre 
escolar pot parti cipar en 
aquesta competició. La 

selecció es va fer basant-se 
en l’expedient acadèmic 
dels alumnes. Els tres cur-
sen segon de Batxillerat de 
la branca cientí fi ca.

L’Olimpíada de Bio-
logia té com a objectiu 
estimular i implicar els 
estudiants en el desen-
volupament d’aquesta 
ciència, vital per entendre 
la vida i plantejar solucions 
a les principals qüesti ons 
biològiques, com el canvi 
climàti c, la biotecnologia, 
la conservació de la biodi-
versitat i el diagnòsti c i el 
tractament de malalti es, 
entre altres. / DdR

Els alumnes del Torrent 
dels Alous treuen bona nota 
a l’Olimpíada de Biologia

Els veïns de Sant Muç demanen 
ajornar el pagament de la quota
Els propietaris convoquen una nova manifestació 
coincidint amb la sessió del Ple de l’Ajuntament
M. CABRERA

Les dues associacions ve-
ïnals de Sant Muç van or-
ganitzar durant el cap de 
setmana dues trobades 
amb persones afectades 
pel pagament de la vuitena 
quota. Prop de 400 perso-
nes van assistir a alguna 
de les dues reunions, que 
van tenir lloc al gimnàs de 
l’escola Joan Maragall per 
explicar la problemàti ca al 
voltant del cobrament de la 
urbanització de la zona.

El problema entre l’Ajun-
tament i els veïns de Rubí 
és que les obres d’urba-
nització de Sant Muç, que 
van començar el 2005 i van 
acabar el 2011, van tenir 
un sobrecost de 7 milions 
d’euros. El representant 
veïnal Joaquim Òdena con-
sidera que els veïns no són 
“culpables de la desídia 

municipal en el control de 
les obres” i, per tant, es 
neguen a “seguir pagant”. 
A més, Òdena recorda que 
les obres realitzades són 
“defi cients”.

L’Ajuntament s’ha com-
promès a fer un peritat-
ge sobre la qualitat de les 
obres, però fa uns dies va 
afirmar que té l’obligació 

legal de cobrar la darrera 
quota durant aquest exerci-
ci, ja que alguns dels treballs 
es van acabar el 2008. No 
obstant això, els veïns con-
sideren que aquest termini 
és erroni i que l’Ajuntament 
té marge fi ns al desembre 
del 2018 per fer aquest 
cobrament als veïns.

Per aquest moti u, Joa-

quim Òdena explica que els 
veïns han demanat al con-
sistori que ajorni el paga-
ment: “Hem demanat que 
s’esperin, almenys, a què 
acabi tot el procediment 
judicial, ara mateix estem 
esperant per reunir-nos 
amb la Fiscalia Anti corrup-
ció de Terrassa”.

El pagament de la vui-
tena quota afecta tots els 
propietaris de parcel·les de 
la urbanització i ascendeix a 
4,2 milions d’euros. Segons 
els càlculs de l’Ajuntament, 
que ofereix la possibilitat de 
fraccionar el pagament, un 
propietari d’una parcel·la 
de 500m2 hauria de pagar 
2.400 euros.

Els veïns tornaran a sor-
ti r el carrer la setmana vi-
nent amb una concentració 
a la plaça Pere Aguilera a les 
18.30 hores, coincidint amb 
la celebració del Ple.

Els veïns van organitzar dues sessions informati ves. / Cedida

Els tres estudiants rubinencs que van parti cipar a l’Olimpíada de 
Biologia. / Cedida
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Un projecte europeu 
farà possible la recuperació 
de la font de Can Moritz 
M. CABRERA

La font de Can Moritz, situa-
da a la urbanització de Cas-
tellnou, va ser descoberta el 
2015 per uns veïns després 
d’uns treballs de neteja a la 
zona com a conseqüència 
de les ventades. La font, 
molt ben conservada, data 
de l’època modernista i l’any 
passat, Rubí d’Arrel i el Cen-
tre Excursionista de Rubí 
van organitzar una jornada 
de neteja i desbrossament 
de la font.

Ara, hi ha un projecte 
sobre la taula per restaurar 
i recuperar la font, unes 
actuacions que s’inclouen 
en el projecte europeu Blue-
Health, que a Barcelona de-
senvolupa l’Insti tut de Salut 
Global de Barcelona (ISG) i 
que, en aquest cas, es durà 
a terme amb la col·laboració 
del Màster en Intervenció 
i Gestió del Paisatge i el 
Patrimoni de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

El projecte es va presen-
tar la setmana passada a 

l’Ateneu i, segons va explicar 
Francesc Muñoz, director 
del màster, la intenció de 
l’actuació és “dissenyar un 
itinerari paisatgístic en el 
qual la font ti ngui rellevància 
per connectar zones que ara 
estan molt fragmentades, 
amb l’objecti u de millorar la 
salut de la població i contri-
buir al seu gaudi”.

L’epidemiòloga ambi-
ental Mireia Gascón, que 
treballa en el prosjecte Blu-
eHealth a l’ISG, va explicar 
que l’estudi pretén demos-
trar que “a través de la re-
cuperació d’espais blaus, 
com rius, llacs, mars o fonts, 
es pot promoure la salut”. 
Durant el 2017, es defi niran 
les actuacions que es duran 
a terme a la zona i durant el 
2018 es duran a terme els 
treballs. 

El projecte BlueHealth 
connecta 8 centres d’inves-
tigació de diversos països 
com Gran Bretanya, Suècia, 
Alemanya, Holanda o Itàlia. 

La font s’ha conservat en bon estat fi ns ara, tot i que en els darrers 
mesos s’ha caigut part d’un mur. / Cedida

Rubí condemna l’atemptat de Londres
L’Ajuntament de Rubí va guardar 
ahir un minut de silenci per respec-
te a les quatre persones mortes 
en l’atemptat terrorista que va 
tenir lloc dimecres a la tarda a 
Londres. 

L’acció terrorista va provocar la 
mort de dos vianants, un policia i 
del mateix atacant i va causar una 
quarantena de ferits amb diversos 
atropellaments a Westminster, 
al costat del parlament britànic. 
L’alcaldessa de Rubí, Ana M. Mar-
tí nez, va condemnat els fets: “Hem 
de protestar perquè no trobem 
senti t a aquesta violència”. / M.C.

Els regidors de les diferents forces políti ques van parti cipar 
en el minut de silenci. / M.C.
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A més d’aprovar el pressupost 
pel 2017, durant la sessió es va 
sotmetre a votació la nova Rela-
ció de Llocs de Treball (RLT), un 
document que inclou tots els llocs 
de treball —ocupats i vacants—, 
del personal funcionari, laboral i 
eventual de l’Ajuntament.

Aquest punt de l’ordre del dia 
va arribar envoltat per la polèmi-
ca, ja que l’RLT venia acompanya-
da d’un informe de la secretària 
municipal, un dels òrgans inde-
pendents del consistori, que els 
grups de l’oposició van qualificar 
de “demolidor”. El document re-
dactat per la funcionària de l’estat, 
que no és vinculant ni obligatori, 
assenyala tot un conjunt d’irregu-
laritats al voltant de la gestió de 
la plantilla. Per aquest motiu, la 
secretària recomanava en el seu 
informe que es retirés aquest punt 
de l’ordre del dia.

El govern va intentar contra-
restar els arguments de la figura 
de la secretària amb un informe 
dels serveis jurídics de l’Ajunta-
ment, un fet que va indignar part 
de l’oposició, que no van tenir 
temps de llegir-se tot el document 
abans de poder votar.

El regidor de Ser-
veis Centrals, Moisés 
Rodríguez, va afirmar 
que les millores en 
la plantilla “s’han de 
fer de forma progres-
siva”, va assegurar 
que la relació de llocs 
“s’ajusta a la legali-
tat”, i va destacar que, 
en exercicis anteriors, 
amb secretaris de més 
categoria que l’actual, 
“no hi ha hagut pro-
blemes per aprovar 
RLT molt semblants 

a aquesta”.
De nou, el govern va trobar 

el suport per aprovar l’RLT de C’s 
i el PP, que van justificar la seva 
votació a favor considerant el 
document redactat pels serveis 
jurídics, que depenen del regidor 
de Serveis Centrals. Tot i això, el 

portaveu de C’s, José Abadías, va 
assenyalar que “cal fer un estudi 
en profunditat de la plantilla mu-
nicipal”.

“contractacions a dit”
La resta de partits de l’oposició 
van ser molt crítics per l’aprovació 

d’aquest document i 
per l’entrega de nova 
documentació tot just 
iniciada la discussió 
del punt. El regidor 
d ’ E s q u e r ra ,  J o a n 
Puntí, va afirmar que 
el govern “humilia 
de forma gratuïta la 
secretària” amb un 
moviment “barroer” i 
“injustificable”; men-
tre que el portaveu de 
CDC, Víctor Puig, va 
remarcar que al go-
vern “li hauria de fer 

vergonya portar aquestes propos-
tes al ple amb aquests informes de 
secretaria i d’intervenció”.

Per part d’Iniciativa, Ramon 
Capolat va afirmar que la majo-
ria de consideracions que fa la 
secretària, fa mesos que els eco-
socialistes ja ho van denunciar: 
“Contractacions a dit, promocions 
internes sense justificació, arbitra-
rietat en la gestió de la plantilla, 
etc.”, i, a més, va lamentar que 
en dos anys de mandat el govern 
“no ha fet res per consolidar la 
plantilla municipal, un dels com-
promisos de l’alcaldessa”.

Per últim, Antoni García, de 
VR, va recordar que la nova RLT 
preveu un nou càrrec directiu amb 
un sou de 60.000 euros, va criticar 
la gestió de la plantilla per part del 
govern i va anunciar que estudiarà 
presentar un recurs de nul·litat de 
l’RLT. / M.C.

marta cabrera

El Ple extraordinari del pas-
sat dijous va aprovar de for-
ma provisional amb 13 vots 
a favor i 12 en contra el pres-
supost municipal del 2017, 
amb molts mesos de retard 
i després d’unes setmanes 
d’acusacions creuades entre 
el govern i alguns partits de 
l’oposició per la manca de 
negociació.

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), l’Alternati-
va d’Unitat Popular (AUP), 
Iniciativa per Catalunya 
Verds (ICV), el portaveu de 
Convergència Democràtica 
de Catalunya (CDC), Víctor 
Puig, i el regidor de Veïns 
per Rubí (VR) fa mesos que 
estan enfrontats amb el 
govern, format pel Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) i el regidor de CDC 
Sergi García, precisament 
per l’entrada al govern del 
darrer, al novembre.

Des d’aleshores, el go-
vern s’ha vist obligat a fer 
un gir en la seva política 
de pactes i, si bé va iniciar 
el mandat de la mà de les 
forces d’esquerres, ara se 
sustenta gràcies al suport 
de C’s i el PP.

Amb aquest panorama, 
el Ple de pressupostos va ser 
una cadena de retrets entre 
el govern i part de l’oposició 

per la manca de diàleg en 
l’aprovació dels comptes.

“Ens hauria agradat 
mantenir un diàleg ope-
ratiu amb tots els grups 
municipals”, va reconèixer 
el regidor socialista Moisés 
Rodríguez, que va afirmar 
que el pressupost, de 75,1 
milions d’euros, respon a 
les prioritats del govern: 
atenció a les persones, reac-
tivació econòmica, qualitat 
i manteniment de l’espai 

públic i transparència i pro-
ximitat.

Iniciativa, a través del 
seu portaveu, Ramon Ca-
polat, va criticar el govern, 
afirmant que “mà estesa no 
és culpar l’oposició d’haver 
venut la ciutat a la dreta” 
i va dir que el pressupost 
té “mancances tècniques i 
és poc ambiciós”. El cap de 
l’oposició, Xavier Corbera, 
portaveu d’Esquerra, va 
lamentar que “a Rubí hi ha 
diners per fer coses, però no 
hi ha projecte ni lideratge”. 
En el mateix sentit es va 
expressar el portaveu de 
l’AUP, que considera que “els 
comptes no tenen ideologia 
ni intenció i així no es pot 
transformar la ciutat”.

Més durs van ser els por-
taveus de CDC i de VR. Víctor 

Puig va afirmar que Ana M. 
Martínez serà recordada 
com “la pitjor alcaldessa de 
Rubí”, mentre que Antoni 
García va subratllar que 
“segurament el de Rubí és 
l’Ajuntament pitjor gestionat 
de Catalunya”.

l’empremta de c’s i el PP
Per la seva banda, els grups 
municipals que sí que van 
avalar la proposta del go-
vern, van destacar la seva 
empremta en el pressu-

post.
Així, el portaveu de C’s, 

José Abadías, va assegurar 
que portaven mesos “tre-
ballant en el pressupost per 
millorar la ciutat”. L’acord, 
afirma, ha permès inclou-
re propostes com ara una 
partida de 150.000 euros 
per subvencionar els llibres 
de text, implementar fanals 
solars a les zones d’esbarjo 
de gossos, crear a Rubí una 
escola de motociclisme o re-
baixar la partida de política 

el pressupost es va aprovar amb el vot dels sis regidors del PSc, els quatre de c’s, els dos del PP i el 
regidor de cDc Sergi García. / m.c.

el govern socialista aconsegueix aprovar el 
pressupost del 2017 amb el suport de c’s i el PP

“A Rubí hi ha els 
diners per fer 

coses, però no hi ha 
projecte ni lideratge”

Xavier Corbera (ERC)

“És un pressupost 
amb mancances 

tècniques i 
poc ambiciós”

Ramon Capolat (ICV)

“Hem aconseguit 
rebaixar la partida de 
cooperació i eliminar 
el servei d’identitat”

Jonatan Cobo (PP)
“Segurament el de 

Rubí és l’Ajuntament 
pitjor gestionat de 

Catalunya”

Antoni García (VR)

“Els comptes no 
tenen ideologia ni 

intenció i així no es 
pot transformar Rubí” 

Jordi Muntan (AUP)

“Ana M. Martínez 
serà recordada 

com la pitjor 
alcaldessa de Rubí”

Víctor Puig (CDC)

“Ens hauria agradat 
mantenir un diàleg 

operatiu amb 
tots els grups”

Moisés Rodríguez (PSC)

“Portem mesos 
treballant en el 
pressupost per 

millorar la ciutat”

José Abadías (C’s)

els comptes 
queden aprovats 
de forma 
provisional amb 
13 vots a favor
 i 12 en contra

lingüística.
Pel que fa al PP, el porta-

veu, Jonatan Cobo, també va 
ressaltar els acords als quals 
han arribat amb el govern: 
“Hem aconseguit rebaixar la 
partida de cooperació i eli-
minar el servei d’identitat”. 
A més, segons va afirmar el 
dirigent popular, el govern 
s’ha compromès a rebaixar 
l’IBI de cara a les ordenan-
ces del 2018 i a millorar els 
accessos a la ciutat, sobretot 
els de la zona sud.

tensió per l’aprovació de la relació de llocs de treball

retrets entre el 
govern i part 
de l’oposició per 
la incapacitat 
de negociar 
els comptes

L’informe elaborat per la secretaria, d’esquenes a la fotografia, reco-
manava retirar l’aprovació de l’RLT de l’ordre del dia. / M.C.



El primer pla contra 
la pobresa energètica
Gas Natural Fenosa és la primera energètica espanyola 
a desenvolupar un pla per pal·liar la vulnerabilitat. En 
total, invertirà 4,5 milions d’euros anuals

La companyia compta amb més de 400 acords 
bilaterals amb administracions de tot Espanya, que 
han permès protegir el 97% dels clients a Catalunya

L a pobresa és la situació 
socioeconòmica per la 
qual la població no pot 
accedir o disposar dels 

recursos necessaris per satisfer 
les seves necessitats f ísiques o 
psíquiques bàsiques. Entre les 
seves manifestacions s’inclouen 
la fam, la malnutrició, l’accés 
limitat a l’educació o als altres 
serveis bàsics, com la llum, el gas 
o l’aigua. Aquesta última vessant 
és el que anomenem “pobresa 
energètica”.

A Espanya, cada vegada és 
més gran la preocupació per la 
protecció de les llars en situació 
vulnerable. Segons el III Estudi de 
pobresa energètica de l’Associació 
de Ciències Ambientals (ACA), 
5,1 milions de persones a Espanya, 
l’11% de les llars, són incapaces de 
mantenir el seu habitatge a una 
temperatura adequada a l’hivern.

Davant aquesta problemàtica, 
Gas Natural Fenosa ha posat en 
marxa a Espanya un Pla de Vulne-
rabilitat energètica per tal d’inten-
sificar les actuacions que ja venia 
realitzant, sistematitzar la gestió 
dels clients més vulnerables, així 
com reforçar la coŀlaboració amb 
les entitats del Tercer Sector i les 
administracions públiques. El pla, 
que preveu més de 20 mesures 
tant operatives com socials, és 
el primer desenvolupat per una 

La companyia ha posat en marxa una Unitat 
d’Atenció a la Vulnerabilitat amb l’objectiu de fer 
un seguiment de tots aquells casos de clients que 
puguin trobar-se en situació vulnerable. Al costat 
d’aquesta unitat, la companyia ha creat un Grup de 
Gestió de Col·lectius Especials. D’aquesta manera, 
Gas Natural Fenosa compta, des de gener del 2017, 
amb un equip d’aproximadament 60 persones de-
dicades a l’atenció de ciutadans vulnerables.

Així mateix, la companyia ha activat una línia 
telefònica gratuïta per atendre clients en situació 
de vulnerabilitat (900 724 900). En aquesta línia, 
disponible 24 hores al dia i tots els dies de la set-
mana, els agents proporcionen assessorament a 
l’usuari segons les seves necessitats energètiques, 
revisant cada cas detingudament i resolent qualse-
vol tipus de dubte.

Els clients vulnerables de Gas Natural Fenosa, a 
més de tenir garantit el subministrament energètic, 
disposen també de diverses eines per a la seva 
ajuda, com ara que la companyia ha flexibilitzat 
el pagament dels rebuts, podent fraccionar el 
pagament i oferint als clients les quotes que millor 
s’adaptin a les seves possibilitats, sense cap quota 
inicial i sense cap tipus d’interès.

La companyia ha reforçat també les comunica-
cions amb els clients. Informa 7 vegades als clients, 
a través de cartes i telèfon, abans de procedir a 
la sol·licitud d’interrupció de subministrament. 
Així, entre la primera carta de devolució bancària 
fins que la companyia sol·licita la interrupció del 
subministrament transcorren 140 dies (prop de 5 
mesos), molt per sobre del que marca la legislació 
vigent.

Mesures d’actuació per a clients vulnerables

energètica espanyola i preveu una 
inversió de 4,5 milions d’euros 
anuals.

La Fundació Gas Natural 
Fenosa, clau en el projecte
La Fundació Gas Natural Fenosa 
ha reorientat la seva activitat per 
donar més pes a les iniciatives 
socials, especialment les dirigides 
a paŀliar la vulnerabilitat energèti-
ca. En coŀlaboració amb diverses 
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entitats sense ànim de lucre, la 
Fundació treballarà per buscar 
alternatives que trobin mesures 
per ajudar a persones afectades 
per la pobresa energètica.

La Fundació Gas Natural Fe-
nosa ha creat una Escola d’Energia 
Social amb l’objectiu d’assessorar i 
formar treballadors de les entitats 
del Tercer Sector i al personal 
dels Serveis Socials municipals en 
eficiència energètica.

També desenvolupa una inici-
ativa de rehabilitació energètica 
d’habitatges de coŀlectius vul-
nerables. Per això, l’entitat està 
realitzant un estudi per determinar 
quins components i mesures de 
realitzar un habitatge per reduir 
al màxim el consum. Un cop ob-
tinguts els resultats, la Fundació 
Gas Natural Fenosa impulsarà la 
signatura de convenis de coŀlabo-
ració amb les administracions pú-
bliques o amb els propietaris dels 
habitatges perquè implementin 
aquestes mesures de rehabilitació 
i eficiència energètica i que les 
famílies vulnerables puguin reduir 
el seu consum.

Així mateix, la Fundació Gas 
Natural Fenosa ha posat en marxa 
també un programa de voluntariat 
corporatiu orientat al coŀlectiu 
vulnerable. Un programa que es 
desenvolupa en coŀlaboració amb 
diferents entitats i que inclou l’as-
sessorament per part d’empleats 
voluntaris de la companyia energèti-
ca, que destinen part del seu temps 
a l’atenció de persones vulnerables 
a la recerca de la millor solució per 
a cada situació particular.

Proactius davant la pobresa 
energètica
Gas Natural Fenosa ha desenvo-
lupat des de sempre una política 
proactiva contra la pobresa ener-
gètica. La companyia ha impulsat 
més de 400 acords bilaterals amb 
administracions de tot Espanya, 
gràcies als quals el 97% dels cli-
ents a Catalunya de Gas Natural 
Fenosa estan protegits davant de 
situacions de vulnerabilitat. Fins a 
la data, aquestes administracions 
locals han informat a la companyia 
de l’existència de més de 12.000 
domicilis de clients vulnerables als 
quals no se’ls ha interromput el 
subministrament.

Contingut elaborat 
amb la informació 

de Gas Natural Fenosa

La companyia ha 
creat el telèfon 

gratuït 900 724 900 
per atendre els 

clients vulnerables
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El PDeCAT creu que cal actuar contra les 
barraques que hi ha a la zona del Castell
M. CABRERA

El Par� t Demòcrata Europeu 
Català (PDeCAT) considera 
que l’Ajuntament ha d’actuar 
per frenar “la proliferació de 
barraques a la ciutat”, segons 
afi rma el portaveu de la for-
mació, Víctor Puig.

A través del grup munici-
pal de Convergència Demo-
crà� ca de Catalunya (CDC), 
la força liberal presentarà 
una moció al Ple de març 
per demanar que el con-
sistori iniciï inspeccions i 
sancions als propietaris dels 
terrenys. A més, Puig, que té 
constància que en algunes 
d’aquestes barraques hi viu 
gent, demana a Serveis Soci-
als que treballi per reubicar 
aquestes persones. El par� t 
demana també que es garan-
teixi l’ordenança de � nença 
responsable d’animals. “És 
preocupant i si no s’actua de 
forma urgent el problema 
s’anirà fent cada vegada més 
gran. No ens podem perme-
tre que una ciutat com Rubí 
� ngui un barri de faveles”, ha 
assenyalat.

El portaveu del PDeCAT 

es mostra “preocupat per la 
imatge de degradació, però 
també per les persones que 
es veuen abocades a viure 
en aquestes condicions, cal 
actuar”. El regidor de CDC 
reconeix que és un confl icte 
de di� cil resolució en l’àmbit 
legal i urbanís� c, però també 
que “un ajuntament com 
el de Rubí té mitjans per 
fer-ho”.

D’altra banda, la moció 
també demana que s’actuï 
als voltants del Castell per 

dignifi car la zona, especial-
ment l’arborètum.

Millorar la promoció de l’es-
port inclusiu
D’altra banda, la formació 
també proposarà millorar 
les instal·lacions del Club 
Escola de Futbol Can Mir i 
dur a terme diferents accions 
per promocionar l’esport 
inclusiu.

La proposta és elaborar 
un projecte de millora de les 
instal·lacions de Can Mir i 

adquirir el compromís de fer 
possible la instal·lació de ges-
pa ar� fi cial a mig termini.

La moció també proposa 
la promoció de l’esport in-
clusiu a través de campanyes 
informa� ves i l’organització 
d’un torneig solidari d’es-
ports inclusius. 

Membres del PDeCAT 
van visitar dissabte les instal-
lacions del Can Mir i van 
disputar un partit amistós 
amb jugadors de l’equip de 
diversitat funcional.

M.CABRERA / C.CARRASCO

Una part de la junta local i de la 
militància de Ciutadans (C’s) Rubí 
ha emès un comunicat en el qual 
mostren el seu “profund malestar” 
amb l’actuació de part del seu grup 
municipal i es desmarquen de les 
decisions d’aquest. En concret, es 
refereixen al portaveu de C’s, José 
Abadías, i del regidor i alhora coordi-
nador de l’agrupació, Francisco Javier 
López, a qui acusen de mantenir 
“una ges� ó negligent”.

Entre les persones que s’han 
desvinculat de la tasca dels quatre 
regidors de C’s al Ple hi ha el secretari 
d’acció polí� ca, Adrián Guisado; els 
vocals Antonio Ramos, Rafael Rico i 
Francisca González; i altres militants 
a � tol individual.

Segons el comunicat, els mo� us 
de les discrepàncies són la infracció 
con� nuada dels estatuts i del regla-
ment de funcionament intern de les 
agrupacions, la votació i la cons� tu-
ció de la Junta Direc� va, que es va re-
alitzar el març del 2016 i que encara 
no s’ha ofi cialitzat davant del par� t, 
així com la ruptura de comunicacions 
entre l’agrupació i el grup municipal, 
fet que “origina falta d’informació i 
paralització de la dinàmica d’acció 

Militants de Ciutadans es desmarquen 
de les decisions del seu grup municipal

polí� ca entre els afi liats i els seus 
representants al consistori”.

Finalment, el document recull el 
malestar per no consultar als afi liats 
qües� ons importants com “els pres-
supostos, l’aprovació del cartipàs 
municipal que incloïa l’entrada del 
regidor trànsfuga Sergi García al go-
vern o la no condemna a la censura 
que es va prac� car amb el programa 
L’Oasi Jove de Ràdio Rubí”.

El comunicat també apunta que 
“Ciutadans existeix per acabar amb 
les antigues pràctiques dels vells 

par� ts, no per donar-les suport”.
Finalment, aquest grup d’afi liats 

també recalca la seva fi delitat i lleial-
tat al projecte municipal, a l’ideari i 
als estatuts de Ciutadans aprovats 
el 5 de febrer a la IV Assemblea 
General.

“Tot ho hem consultat amb el par� t, 
no amb la militància”
El portaveu del grup municipal, José 
Abadías, s’ha mostrat sorprès de la 
reacció d’aquest grup de militants 
i afi rma que “fi ns ara mai s’havien 

Els quatre regidors de C’s, en el darrer Ple. / M.C.

queixat i algunes de les qües� ons van 
passar fa més de 4 mesos”, com ara 
el suport de C’s a l’entrada de Sergi 
García al govern. Abadías considera 
que el problema “el tenen ells” i que 
la qües� ó ja està en mans del “comi-
tè de garan� es del par� t, perquè han 
incomplert els estatuts i en comptes 
d’acudir als òrgans corresponents 
han anat a la premsa per fer falses 
acusacions”.

Sobre la falta de comunicació 
entre el grup municipal, format per 
José Abadías, Francisco Javier López, 
José A. Mateo i M. Dolores Marín, i la 
junta, el portaveu ha deixat clar que 
les decisions es prenen “juntament 
amb el delegat de C’s i amb el par� t 
directament”. Així es va fer per de-
cidir el vot favorable al nou car� pàs 
municipal: “La nostra intenció era 
evitar la moció de censura perquè 
els partits independentistes no 
arribessin al govern, sempre hem 
dit que estem aquí per evitar això, 
i es va consultar amb els òrgans 
per� nents”.

És per això que Abadías afi rma 
que “no es pot consultar tot a la mi-
litància, perquè és absurd, nosaltres 
no som com l’Alterna� va d’Unitat 
Popular (AUP), tot ho hem consultat 
amb el par� t, no amb la militància”.

Podem Rubí 
organitza una 
xerrada sobre 
l’educació en la 
igualtat
Coincidint amb la commemoració 
del Dia de les dones, Podem Rubí 
ha organitzat una xerrada pel 24 
de març sota el � tol ‘Feminisme a 
les aules: educar en igualtat’.

L’acte, presentat per Jordi 
Castillejo, secretari del cercle 
Podem Rubí, comptarà amb la 
par� cipació de Jéssica Albiach, 
diputada al Parlament de Ca-
talunya Sí Que Es Pot, Marina 
Subirats, professora emèrita 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i exdirectora de l’Ins-
� tut de la dona i Roser Pineda, 
membre de la CGT i docent amb 
experiència en coeducació. La 
conferència serà a les 19 hores a 
la seu del par� t, al carrer General 
Castaños, 24.

La xerrada vol fer una anàlisi 
del masclisme que hi ha present 
a les aules, com es pot educar des 
de la igualtat amb projectes de 
coeducació, a més d’explicar en 
què es basa i quin és el concepte 
de coeducació. També es vol re-
fl exionar sobre què es pot fer des 
de les ins� tucions per avançar en 
l’educació en la igualtat. / DdR

Les barraques i els horts il·legals són visibles des del Castell. / M.C.
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ICV demana mantenir totes les línies de P3 
per baixar les ràti os d’alumnes per classe 

CRISTINA CARRASCO

Iniciativa per Catalunya 
Verds (ICV) presentarà en 
el proper Ple municipal, 
que se celebrarà el dijous 
30 de març, una moció per 
demanar al Departament 
d’Ensenyament de la Gene-
ralitat que el curs vinent no 
se suprimeixin línies de P3 a 
les escoles de la ciutat, sinó 
que s’aprofiti la davallada 
demogràfi ca per rebaixar la 
ràti o d’alumnes per classe.

Segons ha explicat la 
regidora Ànnia García, la 
proposta recull la deman-
da expressada pel Consell 
Escolar Municipal el passat 
mes de novembre d’apro-
fi tar la baixada del nombre 
d’infants que han d’iniciar 
l’educació infantil per re-
duir el nombre d’alumnes 
per classe i així millorar la 
qualitat de l’ensenyament 
en lloc de suprimir línies a 
les escoles públiques.

García ha assenyalat que 

pel pròxim curs s’esti ma que 
hi haurà 51 alumnes menys 
de P3 que enguany, fet que 
pot portar a Ensenyament a 
eliminar, com a mínim, una 

línia de P3 en algun centre. 
L’edil espera que la propos-
ta rebi el màxim consens 
possible per tal que pugui 
tenir caràcter de declaració 
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Els ecosocialistes volen que la moció sigui una declaració insti tucional 
de suport a les demandes expressades pel Consell Escolar Municipal

insti tucional i que serveixi 
de suport a la demanda de 
la comunitat educati va.

ICV també vol demanar 
que de cara al curs vinent 
l’Ajuntament faci una cam-
panya de promoció de l’es-
cola pública i que el govern 
local compleixi el compromís 
de posar en marxa l’ofi cina 
d’escolarització, tal com va 
acordar el Ple.

Pressupost amb perspecti -
va de gènere
ICV presentarà una segona 
moció al Ple demanant que 
els pressupostos de l’any 
2018 s’elaborin amb pers-
pecti va de gènere. Segons 
el portaveu de la formació, 
Ramon Capolat, prèviament 
s’haurien de tenir dades 
segregades per gènere per 
tal de determinar en quines 
políti ques s’ha d’incidir. Així, 
el pressupost podria con-
templar parti des desti nades 
a accions per corregir les 
desigualtats.

Ramon Capolat i Ànnia García, durant la presentació de les mocions 
que presentarà ICV al pròxim Ple. / C.C.

Més de 60 persones reivindiquen 
una societat feminista en el sopar 
del Dia de les dones d’ICV

El sopar ‘femimixte’, un 
sopar commemorati u del 
Dia de les dones d’Iniciati va 
per Catalunya Verds (ICV), 
va aplegar divendres passat 
una seixantena de perso-
nes que van reivindicar una 
societat feminista. 

Com en els darrers anys, 
el sopar va ser obert a do-
nes i homes, ja que “un can-
vi estructural de la societat 
requereix que tots i totes, 
dones i homes, comparti m 
els valors del feminisme i 
treballem per erradicar les 
estructures de la desigual-
tat i la violència”, explica 
Ànnia García, coordinadora 

de la secció local. 
La cita va comptar amb 

la presència de Cristina 
Bigordà, presidenta de Do-
nes amb Iniciativa, que 
va recordar “les moltes 
violències que encara ens 
queden per eliminar”. Per 
Bigordà, un dels reptes del 
feminisme és “eliminar l’es-
ti gma que arrossega, ens 
han volgut fer creure que 
la desigualtat estava supe-
rada, que ja no calia, però la 
realitat ens conti nua dient 
el contrari”. La trobada es 
va tancar amb la projecció 
de tres curtmetratges de 
temàti ca feminista. / DdR

Iniciati va va celebrar un sopar pel Dia de les dones. / Cedida



L’AUP vol més recursos forma� us 
pels aturats més vulnerables

“Les pintades van 
en contra d’allò 
que sempre hem 
defensat”
L’AUP va condemnar di-
jous les pintades que van 
aparèixer a la façana de 
l’Ajuntament i ho ha tor-
nat a fer aquesta setma-
na després dels rumors 
apareguts sobre els autors 
de l’acte vandàlic, que 
podrien ser de l’entorn de 
la formació. “Les pintades 
no aporten res, són inne-
cessàries i van en contra 
d’allò que sempre hem de-
fensat”, afi rma el regidor 
de l’AUP Aitor Sánchez. 
També ha assegurat que 
des de l’Alterna� va hi ha 
un “respecte escrupolós 
per les persones i les se-
ves opinions”. Sobre les 
crítiques del PSC per la 
tensió a les xarxes socials, 
Sánchez diu que el que 
seria preocupant és que 
la gent “es� gués passiva” 
davant la situació actual.

MARTA CABRERA

Més i millors recursos per 
als col·lec� us més vulnera-
bles que estan en situació 
d’atur. Això és el que dema-
narà l’Alterna� va d’Unitat 
Popular (AUP) al govern a 
través d’una moció al Ple 
de març.

El grup municipal vol 
que en el marc del nou pro-
jecte Rubí Forma es realitzi 
una diagnosi acurada sobre 
la precarietat laboral a Rubí 
i s’orien� n els projectes for-
ma� us a col·lec� us com ara 
els aturats de llarga durada, 
els majors de 45 anys i les 
dones: “Actualment, amb 
els cursos que es fan es dei-
xen de banda els col·lec� us 
més vulnerables”, afirma 
Jordi Muntan, portaveu de 
la formació assembleària, 
que creu que “qualsevol 
projecte ha de fi xar-se es-
pecialment en els col·lec� us 
vulnerables”.

Muntan cri� ca el fet que 
Rubí, tot i ser “una ciutat 
molt cas� gada per la crisi”, 

no ha estat capaç de donar 
resposta “a les necessitats 
dels aturats amb poca qua-
lificació, que necessiten 
programes específics per 
tenir oportunitats”.

A més, l’AUP creu que 
l’Ajuntament “pot fer molt 
més” per lluitar contra la 
precarietat laboral a la 
ciutat. En aquest sentit, 
Muntan va referir-se a la 
municipalització de serveis 
i al control de les empreses 

que realitzen serveis per 
l’Ajuntament, ja que algunes 
remuneren els seus tre-
balladors per sota del sou 
mínim interprofessional.

D’altra banda, el por-
taveu també va animar al 
consistori a “liderar la inclu-
sió laboral de les persones 
amb diversitat funcional” i 
“a donar exemple complint, 
almenys, la Llei d’Integra-
ció Social del Minusvàlid 
(LISMI)”.

Jordi Muntan i Aitor Sánchez, regidors de l’AUP. / M.C.

VR demana que el contracte elèctric municipal 
incorpori mesures contra la pobresa energè� ca
Veïns per Rubí (VR) vol que 
Rubí segueixi l’exemple de 
Barcelona i incorpori al plec 
de clàusules i condicions del 
contracte de subministra-
ment elèctric condicions per 
afavorir la contractació d’em-
preses compromeses contra 
de la pobresa energè� ca.

Actualment, el contracte 
de subministrament d’ener-
gia està en mans de Gas 
Natural i fi nalitza el 6 d’abril, 

amb una possible pròrroga 
fins al 6 d’octubre. Aquest 
contracte, segons afi rma VR, 
suposa per a les arques de 
l’empresa un negoci d’1,5 
milions d’euros.

“A Espanya el mercat 
energè� c està controlat per 
un oligopoli del qual formen 
part Gas Natural, Endesa i 
Iberdrola, que controlen el 
90% del mercat elèctric”, afi r-
ma el regidor de VR, Antoni 

García, en un comunicat.
Basant-se en aquesta 

situació, Veïns proposa que 
l’Ajuntament signi un conveni 
contra la pobresa energè� ca 
d’obligat compliment, així 
com a incloure’l al plec de 
clàusules en la propera lici-
tació. García també afi rma 
que cal comprovar que es 
compleixin totes les garan-
� es legals per tal d’evitar la 
impugnació per part dels 

gegants elèctrics.
D’altra banda, el porta-

veu de la formació també 
proposa que es puntuï més 
en la licitació a les empreses 
que garanteixin un volum 
d’energia elèctrica superior 
de fonts renovables. En diver-
ses ocasions, responsables de 
l’Ajuntament han reiterat que 
tota l’energia que consumeix 
el consistori prové totalment 
d’energia verda. / DdR
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 UIA IMMOBILIÀRIA DE RUBÍG
PIS SEMI-NOU A LA ZONA MARISTES  
Pis 3 habitacions. Hab. principal amb sortida a balcó 
amb precioses vistes. Bany i lavabo. Cuina independent 
amb sortida a safareig. A només 5 minuts del centre. 
Preu: 155.000€ Ref.: 686-1004 

PIS A LA ZONA MERCAT MUNICIPAL 
Perfecte estat, 4 habitacions. Saló-menjador ampli amb 
sortida a balcó. Cuina amb safareig. Bany i lavabo.  
Preu: 138.000€ Ref.: 686-1006 

A ESTRENAR CA N’ORIOL  
Planta baixa totalment reformada. 3 habitacions. Saló-
menjador de 20m² amb sortida a balcó. Bany i cuina 
amb molta llum. Preu: 138.000€ Ref.: 686-1011 

PIS AV. ESTATUT 
Pis de 104m², 2 hab. Dobles, saló-menjador amb 
sortida a balcó de boniques vistes al bosc de Ca 
n’Oriol. Cuina amb safareig i bany complet. 
Preu: 140.000€ Ref.: 686-1010 

CASA AL CASC ANTIC 
Casa cantonera de 208m². 3 plantes terrassa a cada 
planta. 4 habitacions. Cuina of� ce. Bany i lavabo. 
Garatge i traster. 
Preu: 227.000€ Ref.: 679-1754 

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

www.expo� nques.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€ 

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 
solàrium. Traster INCLÒS i 

pàrquing opcional. 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/UNIÓ-ZONA CENTRE
Si el teu somni és viure al 
centre, però et desanima 
la di� cultat per trobar 
aparcament, estàs de sort. 
T’encisarà aquest preciós 
dúplex situat en ple 

centre de Rubí i amb DUES PLACES DE PÀRQUING. 
El seu estat és impecable; tot exterior i perfecte per a 
famílies de dos o tres membres, que els agradi gaudir 
de l’ambient i l’encís del centre de la ciutat. A un pas 
de tots els serveis, comerços de proximitat, escoles…
Informa’t! Preu: 160.000€ 

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 € 

CASTELL
3 hab. ext, salón 20m2 a 
balcón, cocina 6m ext, 2 
baños, gas, calef, a ac, 
alum, roble, parqué, asc, 
pocos vecinos, 2003. 
Precio: 135.000€ 

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

www.tot� nques.es

LA SERRETA
2 hab., salón 23m2 a balcón, cocina haya ext, baño 
4p, calef, alum, emb, parquet, asc, park incl, sol TD, 
� nca 1996. Precio: 111.000€

PISO CA N’ORIOL
3 hab. ext., salón 19m2 a balcón, gran cocina ext, 
lavad, baño y aseo ref, calef, a ac, park incl, asc, sol 
TD, pocos vecinos, 1998, MB estado. 
Precio: 186.500€ 

DÚPLEX CA N’ALZAMORA 
3 hab. + estudio, salón 24m2, balcón, trza 20m2, 
cocina ext, 2 baños, gas, calef, a ac, párking, jardín 
común, 1999, sol, para vivir. Precio: 227.500€ 

CAN FATJÓ 
4 hab., salón 19m2 a balcón, cocina, lavadero, baño 
reform, gas, bomba c/f, v. alum, asc., soleado, pocos 
vecinos, buen estado. Precio: 125.000€ 



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

Pis seminou de dues 
habitacions, cuina 
independent, menjador 
i bany. Amb plaça de 
pàrquing a la mateixa � nca 
a 200 mts del centre. Amb 
tot tipus de serveis en un radi 
de 100 mts. Vine a veure-
ho, t’encantarà! CEE: E  Preu: 111.000€ Ref.: DV1685

Pis cèntric de 112m2, quatre 
habitacions, menjador 
acollidor i lluminós amb 
sortida a balconada, 
cuina independent amb 
safareig, un bany reformat 
i condícia. Disposa de dues 
balconades grans. Perfecta 
ubicació a escassos metres del Mercat Municipal. 
Preu: 162.000€ Ref.: D6635

Xalet de 256m2 enclavats 
en una parcel·la de 954m2. 
Distribuïda en planta baixa 
destinada a garatge i una 
planta trepitjo destinada a 
habitatge. Amb gran zona 
exterior. Finançament 100% 
amb una quota mensual de 
755.81 €/mes. Preu: 219.000€ Ref.: DV1844

Dúplex de 160m2 amb 
dues terrasses, tres 
habitacions, menjador 
amb sortida a terrassa, 
cuina independent amb 
safareig a exterior i dos 
banys. Traster i pàrquing 
en la mateixa � nca. Ideal 
per a famílies, situat molt proper a col·legis i parc 
infantil. Preu: 255.000€ Ref.: DV1856

Local comercial de 
78m2 cantoner i amb 
molta visibilitat. Té tres 
aparadors, amb les 
persianes motoritzades 
i actualment amb dos 
despatxos. Amb lavabo 
i els subministraments 
donats d’alta. Preu: 1.000€/mes Ref.: DL1485

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

www.� nquesvallhonrat.es

PISO SEMINUEVO EN EL CENTRO
Sup. 62m2. 2 Hab. dobles. Balcón. Suelos de parqué. 
Magní� ca orientación al este. Ascensor. Alquilado en 
estos momentos. Buena rentabilidad. 
VENTA: 140.000€. Ref. 11.105/D

CASA SITUADA EN CAN ROSÉS CON AMPLIO 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 SITUADO EN CRTA. SABADELL CON PLAZA DE 
APARCAMIENTO
Piso conservado situado en zona Ctra. Sabadell. Sup. 
54m2. 2 Hab. Baño reformado. Cocina independiente. 
Ventanas de aluminio. Gas natural. Párking exterior 
VENTA: 79.000€. Ref. 11023/D

PISOS DE OBRA NUEVA EN EL CENTRO DE RUBÍ

ENCANTADOR PISO EN Z. MOSSEN CINTO VERDAGUER
Sup. 63m2. 3 Hab. (1 doble y 2 amplias individuales). 
Cocina y baño reformados recientemente. Calefacción 
de gas natural. Primero sin ascensor. Piso exterior 
en una zona muy tranquila con todos los servicios 
cercanos. Ideal para inversores. 
VENTA: 74.840€. Ref. 11036/D

ACE Inmobiliaria
C/ Monturiol, nº5
T. 93 595 06 99

PIS REFORMAT
Zona Les Torres. Sup. 
68m2, ascensor 3 hab 
(2 dobles).
Preu: 112.000€

PIS REFORMAT
Zona Ca n’Oriol. Sup. 
40m2, 4 hab. 2 Balcons, 
2 banys. PÀRQUING 
(Sense ascensor).
Preu: 185.000€

BAIX AMB PATI
Zona Can Fatjó
107m2, 3 hab. dobles
Totalment reformat
Preu: 125.000€

PIS DE 7 HABITACIONS 
Zona Progrès-Centre
Sup.160m2, 7 hab.
4 balcons, d’origen.
Preu: 250.000€
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¿Qué pasos hay que seguir 
para reclamar?
Es recomendable realizar 
una primera reclamación a la 
entidad bancaria de carácter 
extrajudicial. El cliente deberá 
realizar un escrito solicitando 
la devolución de las cantida-
des, entregarla en la sucursal 
bancaria y guardar una copia 
sellada por el banco. En 
caso de que no se atienda la 
reclamación extrajudicial y 
el cliente quiera recuperar su 
dinero, deberá acudir a la vía 
judicial. Durante el proceso 
conviene estar debidamente 
asesorado y conocer la canti-
dad que se puede recuperar.
¿Qué pasa cuando se cance-
la la hipoteca?
Atendiendo a los argumen-
tos que utilizaba el Tribunal 
Supremo en la sentencia del 
23 de diciembre de 2015, 
los gastos de cancelación de 
una hipoteca corresponden al 
cliente, por ser él el interesado 
en la cancelación registral de 
la hipoteca y por tanto no hay 
base para reclamarlos.
¿Cuánto tiempo hay para 
reclamar?
La obligación del prestatario 
de soportar estos gastos es 
una estipulación que ocasiona 
al consumidor un desequili-
brio relevante, que no hubiera 
aceptado razonablemente en 
el marco de una negociación 
individualizada, tipificada 
como abusiva por la propia 
Ley General de Consumidores 
y Usuarios.

El Tribunal Supremo de-
termina que la imputación 
en exclusiva de los gastos al 
consumidor es una cláusula 
abusiva, al no permitir una 
mínima reciprocidad en la 
distribución de los gastos 
producidos, sino que recae 
totalmente sobre el hipo-
tecante, ocasionándole un 
desequilibrio relevante, que 
no hubiera aceptado razo-
nablemente en el marco de 
una negociación individuali-
zada. Se trata, pues, de una 
nulidad de pleno derecho de 
una cláusula abusiva, en los 
términos del artículo 8 de la 
Ley para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, por 
lo que la misma en principio 
es imprescriptible y podrían 
reclamarse los gastos de una 
hipoteca formalizada en la 
fecha indicada.

Documentación 
para reclamar 
los gastos de 
la hipoteca: los 
papeles que 
necesitas (2ª parte)



L’aprovació provisional del pres-
supost municipal per aquest 
exercici 2017 ha tornat a posar 
de manifest la divisió del Ple 

local en dos blocs. Per una banda, el govern 
del PSC, amb el seu fi txatge Sergi García, 
Ciutadans i el Partit Popular, dos grups als 
quals el seu suport incondicional a l’executiu 
els està creant problemes en els seus respec-
tius partits. 

Per l’altra, Esquerra Republicana, l’Al-
ternativa d’Unitat Popular, Iniciativa per 
Catalunya, el Partit Demòcrata Català i 
Veïns per Rubí. La tensió i crispació existent 
entre aquests dos blocs va quedar patent de 
nou durant la sessió plenària amb acusacions 
i retrets entre totes dues bandes, amb pos-
tures enfrontades que a hores d’ara semblen 
irreconciliables. 

El clima de tensió política que viu Rubí 
des del passat mes d’octubre no és gens pro-
pici per abordar els grans temes de ciutat que 

Justícia? On ets?
Just en arribar el diumenge 4 de març al 
vespre a casa, uns veïns em truquen i em 
posen al corrent que la casa de les meves 
parentes del carrer Sant Gaietà ha estat 
ocupada. 

Però anem uns anys enrere... Any 2008. 
Són dues germanes grans de 80 i molts 
anys que creuen que els hi aniria bé fer una 
permuta que, a canvi de la seva casa, els 
oferís un pis adequat a elles i una quantitat 
de diners per assumir les necessitats de la 
vellesa.

Arriba la crisi.... l’empresa que ho havia 
de construir plega. El BBVA compra Caixa 
de Terrassa.

Són, eren dues germanes i sense família 
directa. 

Havien rebut 100.000 euros a compte, 
que en un simulacre de judici per restituir 

la propietat, i amb la confi ança en l’advocat 
i la justícia, retornen.

Resultat judicial: agafeu-vos!! La pro-
pietat que mai va ser enderrocada queda 
pel banc, i els 100.000 euros que van rebre 
a compte per pagar l’advocat i les despeses 
del judici. Com us quedeu??

Una germana mor i l’altre té proble-
mes cerebrals i aconseguim portar-la a 
la residència, sí, però pagant quasi 2.000 
euros al mes, i per cert, n’hi queden per 
pocs mesos.

La casa en qüestió del carrer Sant 
Gaietà està plena de les seves pertinences 
i de tant en tant, quan la residència m’ho 
comunica, vaig jo mateix a buscar el que 
necessita i portar-ho a la residència.

Ara ja no puc fer-ho, les meves claus 
no obren el pany de la casa i aquesta està 
habitada per una família que diu que l’ha 

s’haurien de començar a enfi lar. I és embrió 
d’actes vandàlics anònims absolutament con-
demnables contra el patrimoni de la ciutat 
i amb insults que demostren intolerància, 
violència i manca de respecte a la democràcia. 
Tots els partits van condemnar les pintades 
aparegudes dijous de la setmana passada a 
l’edifi ci consistorial, però s’ha d’anar més 
enllà. 

Per una qüestió de responsabilitat, per-
toca rebaixar aquest clima de crispació a la 
política local i, per això, cadascun dels grups 
han d’assumir el seu grau de corresponsa-
bilitat en major o menor grau i començar 

a remar per redreçar la nau, començant pel 
govern. El Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, el Pla de Mobilitat, l’ampliació 
de l’illa de vianants, el Pa d’equipaments... 
una llarga llista de temes pendents molt 
importants per la ciutat que s’han de tirar 
endavant cercant el màxim consens possible 
perquè hi ha massa en joc. Tot just arribarem 
a la meitat del mandat, queda temps per fer 
feina abans de la revàlida de les urnes. I si 
ara, la tensió és aquesta, en època electoral 
es pot escapar de les mans. 

La setmana ens ha deixat també dues 
notícies més ‘amables’ que cal destacar. La 

ciutat va homenatjar 25 rubinenques que 
van treballar en el sector tèxtil local durant 
el segle XX, dones que són les protagonistes 
del llibre i l’audiovisual ‘Dones i indústria’. 
Testimonis que han permès, a partir de les 
seves experiències reconstruir la història 
d’aquest sector a la ciutat i que són una de 
les mostres de com les dones van contribuir 
també a transformar la nostra societat. 

D’altra banda, també aquests dies, hem 
conegut que la font de Can Moritz, situada 
a Castellnou i descoberta de forma casual fa 
dos anys, serà recuperada a través del projecte 
europeu BlueHealth. Es tracta d’una font 
molt ben conservada, d’estil modernista que 
havia estat propietat de la família Moritz. El 
projecte preveu dissenyar un itinerari paisat-
gístic en el qual la font connecti zones que 
ara estan disperses. Celebrem la recuperació 
d’un interessant element del patrimoni de la  
ciutat i la d’un espai nou que la ciutadania 
podrà gaudir. 

Cartes de la ciutadania
llogat.

Torno al començament de l’escrit...
Truco immediatament a la Policia Local, 
no poden fer res, ni tan sols cal que hi vagi 
a fer cap denúncia, és diumenge i no tenen 
ningú per atendre’m, però m’informen que 
puc fer-ho als Mossos d’Esquadra.

Hi vaig personalment i m’atenen per-
fectament, i fi ns i tot, em “convencen” i 
se’m treuen de sobre dient que si jo no sóc 
el propietari, i ni tan sols l’afectada tampoc 
ho és, no poden fer res.

Si vull recuperar les pertinences, diuen 
que truqui a la casa ocupada, expliqui la 
situació als ‘ocupes’ i que si m’ho perme-
ten, recuperi alguna cosa. Ah, en donen un 
fulletó de no sé què de l’Ajuntament per 
si vull anar dedicant (perdent) més temps 
a la qüestió.

Per cert, dies després, per segona vegada 

El Tuit de la setmana       20 de març

Veïns De Sant Muç @VeinsDeSantMuss

Algunos pensarán que se 
trata de una urbanización 
tercermundista perdida en la 
jungla, otros conocemos “el 
carrer de les valls”. #rubicity 

en poc temps, han rebentat el pany dels 
meus veïns, però això, res... és normal... és 
cosa dels ‘ocupes’.

Orland Pons

Joves talents
Un jove de Rubí ha guanyat el premi Na-
cional de Recerca al Talent Jove. Es diu 
Samuel Sánchez, va estudiar a Maristes i 
al Duc de Montblanc i abans de guanyar 
aquest premi va estar treballant molts anys 
a l’estranger, perquè aquí ningú li va oferir 
cap oportunitat. Rubí pot sentir-se orgu-
llosa de tenir entre els seus ciutadans algú 
com ell. Un investigador que és un referent 
internacional en la nanotecnologia, un camp 
impossible de comprendre per la majoria de 
nosaltres. Felicitats Samuel! Ets un exemple 
per tots els infants i joves de la ciutat.

Eduard García

De fredes i calentes
EDITORIAL
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Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook

Visita’ns a www.diariderubi.com
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JORDI VILALTA
GCMR-CER

L’edifi ci es va construir el 
1920, es creu que per l’ar-
quitecte municipal Lluís 
Muncunill, i fou reformat 
el 1928 per Antoni Puig 
Gairalt, en temps de l’al-
calde Joan Monmany. Està 
constituït com una estruc-
tura de forma cúbica, amb 
pati lateral, l’entrada de la 
qual es troba flanquejada 
amb dues grans torres. A la 
part superior de la façana 
es trobaven dues estàtues, 
que representaven l’Art i la 
Música. Alguns fragments 
d’elles es conserven al Mu-
seu Etnogràfi c Vallhonrat.

Al mateix lloc hi havia 
hagut el cafè ‘El Jardín’, 
des del 1863, on es feien 
representacions de teatre, 
i el 1885 es va fundar la 
‘Sociedad del Círculo de 
Rubí’, que seguí amb el ball, 
el teatre i altres activitats; 
també disposaven d’una 
biblioteca. 

El 1906 es va passar a 
denominar ‘Cámara Agrí-
cola Ofi cial’ (popularment, 
‘la Cambra’) i va començar 
a aglutinar els propietaris de 
vinyes de Rubí, que consti-
tuïen el sector conservador 
i monàrquic de la vila en 
aquells temps. Era una de 
les dues grans associacions 
político-recreatives de Rubí, 
juntament amb el Centre 
Democràtic Republicà, de 
caràcter més esquerrà. 

Amb la dictadura de 
Primo de Rivera es va re-
formar la nova seu, el 1928, 
com ja hem dit. Per inau-
gurar-la es va representar 
l’òpera ‘Carmen’ (de Bizet) 
amb l’actuació de Mercè 
Plantada com a cantant 
principal. Fins a la Guerra 

Civil s’hi organitzaven balls, 
representacions de teatre, 
sarsueles i fi ns i tot alguna 
òpera... El seu grup coral 
era ‘El Parnaso Rubinense’ 
i com a associació dedi-
cada al teatre comptaven 
amb l’Agrupació Dramàtica 
Santiago Rusiñol, especial-
ment des del 1929. Des del 
1914, també s’hi faria cine-
ma. A més, tenien un cafè 
on es podien degustar vins 
de les terres dels propietaris, 
ja que el Celler cooperatiu 
de Rubí era una secció més 
de la Cambra.

Durant els anys de la 
República, en què va arribar 
a tenir 470 socis, va ser el 
nucli de la dreta local. A 
més d’activitats lúdiques, 
s’hi feien reunions de caràc-
ter polític, en les quals acon-
sellaven els seus membres a 
votar partits conservadors, 
com la Lliga Catalana, el 
1933, o bé Defensa Ciu-
tadana, a les municipals 
del 1934 (que, per cert, va 
aconseguir 1.465 vots). No 
obstant això, l’edifici no 
fou atacat ni cremat durant 
la revolució que precedí 
la guerra civil, encara que 
seria expropiat per la CNT i 
algun dirigent, com Ramon 
Torrella, fou assassinat.

El 1942, després de 
la victòria f ranquista, va 
canviar el seu nom pel de 
‘Casino Español’, ara ‘Es-
panyol’ (en català). Cal dir 
que quasi tots els membres 
del nou Ajuntament del 
1939 estaven vinculats a la 
Cambra.

El 1991 es va rehabilitar 
el cafè i s’hi instal·là un tau-
lell central. També era seu 
d’entitats com Sant Antoni 
Abat, els escacs... L’enfons-
ament del sostre del bar va 
fer que aquest tanqués les 

seves portes fa uns anys, i 
a més, la sala on es feien 
els balls també es trobava 
en molt mal estat com hem 
dit abans. Fins i tot els balls 
de la festa de Sant Antoni 
s’havien de celebrar en un 
envelat a part. 

A poc a poc, el ‘Casino’ 
es convertí en un edifici 
mort i degradat, fi ns que fa 
poc, fou adquirit per l’Ajun-
tament de Rubí.

El Casino Espanyol

Imatge dels anys 30 del Casino. / GCMR-CER

El Casino, l’any 2010. / GCMR-CER



Comerç Rubí es presenta en societat com 
una nova xarxa de comerciants de la ciutat
L’en� tat de nova creació signa un conveni de col·laboració amb Cecot-Rubí
LARA LÓPEZ

Comerç Rubí, una nova 
xarxa que vol agrupar tot el 
sector comercial de la ciu-
tat, es va presentar en socie-
tat divendres passat. Durant 
l’acte, celebrat a la Masia de 
Can Serra, l’associació va 
signar un acord d’adhesió 
al Fòrum Empresarial Cecot-
Rubí. Amb aquest acord, 
les empreses associades a 
Comerç Rubí podran rebre 
assessorament i utilitzar 
serveis de Cecot.

Comerç Rubí compta 
amb 180 socis i els seus 
impulsors esperen que con-
� nuï creixent en els propers 
mesos. El president de la 
nova en� tat, Miquel Ortu-
ño, es va mostrar op� mista 
“per aconseguir un canvi 
en la polí� ca de comerç de 
la ciutat, ja que els temps 
actuals demanen que els 
comerciants estiguin més 
units i treballin per una visió 
global de ciutat”.

La creació d’aquesta 
nova xarxa del comerç local 
té com a principals reptes 
potenciar les vendes del co-
merç local i els productes de 
proximitat davant la compe-
tència de grans super� cies i 
companyies internacionals 
que porten els seus pro-
ductes de l’estranger. Sobre 
l’acord amb Cecot-Rubí, Or-

tuño, que s’incorpora tam-
bé a la nova junta direc� va, 
considera que tots guanyen 
i sumen, ja que “treballaran 
conjuntament pel progrés 
econòmic de Rubí”.

Futur acord per ampliar la 
formació empresarial entre 
Cecot i l’Ajuntament
Manuel Jiménez, president 
de Cecot-Rubí, va afirmar 
que el projecte empresarial 
aportarà “una perspec� va 
més àmplia al comerç lo-
cal, potenciant el comerç a 
la ciutat de Rubí amb una 
perspec� va de Vallès”. En 

aquest sentit, Jiménez va 
recomanar a la nova asso-
ciació que “no s’aïlli i que 
actuï pensant més enllà 
de l’àmbit local”. A més, el 
president de Cecot Rubí va 
avançar que estan a punt 
de signar un conveni amb 
l’Ajuntament per ampliar 
programes de formació de 
con� nuïtat a l’edifi ci Rubí+D 
per a les persones que estan 
en ac� u, amb formacions a 
mida per les necessitats dels 
comerciants.

L’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, va mostrar el seu 
suport a la presentació de 

L’acte va tenir lloc a la Masia de Can Serra divendres al vespre. / L. López

la nova en� tat, expressant 
que pel seu govern “la di-
namització del comerç és un 
objec� u prioritari”, alhora 
que va alabar “el potencial 
de Comerç Rubí per reforçar 
el comerç a la ciutat”.

D’altra banda, durant 
la presentació de Comerç 
Rubí, es va projectar un 
vídeo promocional per 
conscienciar els ciutadans 
per tal que consumeixin 
els productes i serveis del 
comerç local, amb la idea 
que tot aquest procés re-
verteixi posi� vament en el 
municipi.

REEDACCIÓ

L’Ajuntament organitzarà 
a par� r del mes d’abril un 
taller gratuït obert a tota la 
ciutadania cada mes sobre la 
factura elèctrica. En aques-
tes sessions, el consistori, a 
través de la inicia� va Rubí 
Brilla, explicarà els conceptes 
bàsics de la factura elèctrica 
per evitar errors i minimitzar 
la possibilitat d’enganys 
per part de les companyies 
subministradores, donarà 
eines per reduir l’import 
de la factura op� mitzant el 
contracte elèctric i oferint 
consells per modifi car hàbits 
i per consumir l’energia de 
manera més efi cient. 

A més, els tallers exposa-

ran el marc legal que garan-
teix el dret bàsic a l’energia 
a les famílies amb risc de 
vulnerabilitat.

“L’Ajuntament treballa 
per combatre la pobresa 
energè� ca des d’un vessant 
assistencial”, assenyala el re-
gidor de Desenvolupament 
Econòmic Local, Rafael Güe-
to, qui afegeix que el con-
sistori també treballa per 
“empoderar la ciutadania 
amb coneixements a través 
de tallers com aquests”.

Fins ara, les sessions 
s’oferien només emmarca-
des en el projecte Energia 
per a tothom, però a par� r 
del mes vinent s’obren a 
tots els ciutadans. Les tres 
primeres sessions es faran 

el 26 d’abril de 18.30 a 20 
hores, el 25 de maig de 
10.30 a 12 hores i el 20 de 
juny de 18 a 19.30 hores. 
Per formar part d’alguna de 
les sessions, cal formalitzar 
una inscripció per correu 
electrònic a rubi_brilla@
ajrubi.cat o bé trucant al 93 
581 39 00.

D’altra banda, al febrer 
es va posar en marxa la cin-
quena edició del programa 

Energia per a Tothom, que 
per primer cop compta amb 
agents energè� cs que han 
estudiat al municipi.
Els agents són els encarre-
gats d’auditar energètica-
ment les llars de les famílies 
en situació o risc de pobresa 
energè� ca i proposar millo-
res estructurals o d’hàbits 
per reduir la despesa de 
les llars. 
Enguany, hi participen 30 
famílies rubinenques que 
s’es� ma que, un cop com-
pletat el procés, estalviaran 
de mitjana uns 250 euros 
l’any. Es calcula que el 65% 
d’aquestes famílies reduiran 
la potència contractada sen-
se perdre confort i el 55% 
s’acolliran al bo social.

El Rubí Brilla oferirà tallers sobre 
la factura elèctrica oberts a tothom
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Els tallers 
serveixen perquè 
els par� cipants 
puguin reduir 
l’import de 
la seva factura



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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Y al contrario de lo que todos podáis pensar, soy 
un gato macho. Aparecí en las instalaciones de una 
empresa, fruto del miedo y del dolor al haber sido 
atacado, con secuelas de heridas por mordida en una 
de mis patas.  Sentí a un dolor que me impedía seguir 
con mis pasos habituales, así que allí me refugié libre 
del peligro de cualquier acecho de las calles esperan-
do que alguien pudiera socorrerme y atenderme. 

Así fue como los trabajadores de esa empresa me 
vieron, cojeando y lasti mado, por lo que no dudaron 
en pedir ayuda a Rodamons de Rubí.  Éstos me ins-
talaron en un espacio donde me realizaban las curas 
de la herida de mi pata a diario y donde realizaría mi 
proceso de cuarentena.

Y sí, soy un gato corriente, de los que abundan por 
las calles y se denominan callejeros, pero no todos 
los gatos ti enen un nombre tan peculiar como el mío.  
Se dice del barrio de Triana, que tradicionalmente 
fue de marineros, obreros e industriales, así que eso 
fue lo que me salvó, caer en las manos de aquellos 
trabajadores.  

Tras esa mirada, dicen de mí que soy un gatazo su-
per sociable, cariñoso y joven, de un año aproximada-
mente, porque lo de guapo es bastante evidente.  ¿Te 
atreves a descubrir lo que hay tras esta imagen?

Si quieres conocerme, no ti enes más que ponerte 
en contacto con Rodamons de Rubí de lunes a viernes 
de 18 a 20 horas al teléfono 639 679 777 o bien a 
través de email, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi

Mi nombre es Triana
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La civada, el cereal que tot ho cura
Els cereals són la base de la 
dieta mediterrània i, a més, 
són indispensables per ga-
ranti r la nostra salut gràcies 
al conti ngut nutricional que 
aporten. Concretament, 
podríem dir que la civada 
és un aliment que serveix 
per millorar gairebé totes 
les funcions del nostre 
organisme i que es culti va 
principalment a la zona 
mediterrània. 

A més, els nutricionistes 
recomanen el seu consum 
durant l’esmorzar, ja que no 
només serà garanti a de co-
mençar el dia amb les for-
ces necessàries, sinó que 
la seva propietat saciant 
evitarà que ti nguem gana 
al cap de poca estona.

La raó que explica per 
què és un aliment tan be-
neficiós i terapèutic cal 

buscar-la en el seu alt 
contingut d’àcids grassos 
essencials i aminoàcids, 
juntament amb la seva 
aportació variada de mine-
rals (com el zinc, el calci, el 
ferro, el sílice i el iode) i els 
hidrats de carboni comple-

xos, que alliberen sucres 
de manera progressiva. Tot 
això té un efecte positiu 
en nombroses funcions 
vitals del nostre organis-
me, com per exemple la 
renovació i protecció de 
teixits, pell, cabells, ossos, 

músculs i nervis; el bon 
funcionament del cervell i 
la capacitat memorística; 
l’activitat intestinal o la 
regulació metabòlica, entre 
altres benefi cis.

La civada també ajuda a 
mantenir i millorar el siste-
ma cardiovascular i circula-
tori, ja que ajuda a eliminar 
el colesterol de les artèries 
i, fi ns i tot, pot millorar la 
pressió arterial. 

Aquest cereal contri-
bueix a eliminar dolèn-
cies com la disenteria, la 
diabetis, l’hepatitis o la 
indigesti ó. I, a més, també 
el podem aplicar directa-
ment a la pell per alleujar 
els símptomes de malalti es 
cutànies com la psoriasi o la 
dermati ti s.

Per AMIC - Redacció 
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Tot el que hauries de saber 
sobre els suplements alimentaris
Avui volem donar un toc 
més dirigit a la salut en la 
nostra entrada diària. Volem 
dedicar la nostra atenció 
als suplements alimentaris, 
aquelles càpsules que ens 
ajuden a complementar la 
nostra alimentació oferint-
nos vitamines, minerals, 
aminoàcids, etc... La doctora 
Paula Rosso, especialista en 
micronutrició del Centro Mé-
dico Lajo Plaza, ens explica 
què són els complements 
alimentaris, quan són neces-
saris i en quina mesura.

-Què són els suplements 
alimentaris?
-Els suplements alimentaris 
són comprimits que conte-
nen nutrients que poden no 
ser consumits en quanti tats 
sufi cients en la dieta habitu-
al: vitamines, minerals, ami-
noàcids, àcids grassos, etc.

-Són necessaris?
-Sí. És pràcti cament impos-
sible aportar diàriament 
totes les vitamines, minerals i 
oligoelements necessaris per 
mitjà de l’alimentació perquè 
la quanti tat d’aliments neces-
saris per aconseguir-los seria 
immensa (fruites, verdures, 
cereals, carns, llavors...) i 
per l’aportació calòrica que 
això suposaria (3.000 kcal / 
diàries aprox.).

Quins suplements li convé a 
una dona esporti sta?
Les seves mancances nutrici-
onals estan relacionades amb 
el cicle hormonal (ferro, iode 
o vitamina D), exposicions 
a factors ambientals, major 
exposició solar i presència de 
radicals lliures, major massa 
muscular i desgast de les 

arti culacions. Per a elles són 
recomanables els multi vita-
mínics, omega 3, aminoàcids, 
anti oxidants i regeneradors 
del cartí lag.

-I les dones veganes o vege-
tarianes?
-És important assegurar-se 
d’aportar els nutrients dels 
quals la dieta escasseja com 
proteïnes, vitamines i mi-
nerals. Els recomanaria una 
aportació suplementària 
de ferro, vitamina B12 i D, 
calci, zinc i àcids grassos 
omega 3.

-Quan arriba la premeno-
pausa?
-Les dones que estan en 
aquesta fase és essencial 
que ti nguin una acció pre-
venti va contra l’osteoporosi, 
exposar-se al sol i caminar 
cada dia a l’aire lliure per a 
produir vitamina D i evitar el 
desgast ossi. Els recomanaria 
una aportació extra de calci i 
vitamina D.

-Només la quanti tat justa i 
necessària
-Ja sabem què són els su-
plements alimentaris i per 
a què serveixen. Ara el que 
hauríem de saber és la dosi 
o Quanti tat Diària Recoma-
nada (CDR).

Els millors multivitamí-
nics proporcionen aproxima-
dament el 100% de l’aporta-
ció diària òpti ma de diferents 
vitamines i minerals. Si a 
l’eti queta es comprova que 
el producte ofereix molt més 
del 100% de la CDR es tracta 
d’una megadosis i s’ha de 
tenir en compte que un con-
sum excessiu de vitamines 
pot ser perjudicial:

• Tant l’excés com la defi ci-
ència de vitamina B6 poden 
causar problemes en el siste-
ma nerviós.
• L’excés de vitamina A aug-
menta el risc de fractures al 
maluc.
• L’excés de vitamina D pot 
ser causa de vòmits i restre-
nyiment, ja que pot provocar 
que s’acumuli massa calci en 
la sang. 

• La sobredosi de ferro pot 
ser causant de vòmits i dany 
hepàti c.
• En contrapartida, molts 
estudis avalen que prendre 
certes vitamines en altes do-
sis reforça els seus benefi cis 
com ara la vitamina C (es 
recomana prendre 2 grams 
al dia).

Per Belleza Acti va / AMIC
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VENDO LOCAL de 180m2. 
Zona La Serreta. 654.161.954
SE ALQUILA BAR totalmente 

SRA. SE OFRECE para cui-
dado de personas. Con ref. 
617.694.439
SRA. limpieza, canguro. exp. 
632.740.611
CHICA de 26 años, se ofrece 
para limpieza de la casa, lavo, 

LLOGUER I VENDA
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OFERTES I DEMANDES

equipado en Rubí con licencia 
para empezar de inmediato. 
639.960.234 

¡ESTA ES TU OPORTUNIDAD!
Envía tu candidatura a: reclutamientoyseleccion@bricomart.es

O inscríbete en: www.bricomart.es

Si tienes:

Conocimiento técnico en áreas como: materiales de construcción 
y madera, electricidad, ferretería y herramientas, fontanería, 
sanitarios, riego y piscinas, pintura, cerámica, etc. 

O bien, experiencia en venta en el canal especialista o en instalación 
de los productos antes mencionados.

Y, además, pasión por el cliente y las personas, iniciativa y te gusta el 
trabajo en equipo…

Vendedores/as  Expertos/as
¡ESTAMOS  CONTRATANDO!

oferta de 
empleo en 
TERRASSA

Diari_de_Rubi 82,6x120,6 Oferta_Vendedores.indd   1 9/3/17   12:56

plancho. Con ref. 631.779.315
SRA. SE OFRECE para cui-
dados de niños y mayores. 
664.046.935
SE OFRECE CHICO para ca-
marero, mozo de almacén, etc. 
632.920.034
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El fotògraf Josep Tobella exposa la mostra 
‘Pell i pedra’ a l’Escola d’Art i Disseny edRa
MARTA CABRERA

‘Pell i pedra’ és el nom de 
l’exposició que el fotògraf 
Josep Tobella protagonitza 
a l’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí (edRa) i que es va inau-
gurar dimecres a la tarda.

Es tracta d’un conjunt 
d’una vintena de fotografi es 
i alguns cartells realitzats 
pel fotògraf, que també rea-
litza serigrafi es, en els quals 
es pot apreciar un punt de 
vista mul� disciplinari.

El cos de la dona és 
present en gairebé totes 
les imatges, ja que Tobella, 
amb ‘Pell i pedra’, explora 
l’imaginari fotogràfic del 
cos femení i l’arqueologia 
del paisatge a través de la 
pedra. La nuesa i la sen-
sualitat estan presents en 
les seves fotografi es, en les 
quals s’intueix la bellesa 

La mostra conté una vintena d’imatges i alguns cartells. / M.C.

femenina. Tobella és un 
fotògraf autodidacte no 
professional que va comen-
çar a exposar la seva obra 

el 1971 i que durant tots 
aquests anys ha realitzat 
múl� ples exposicions de les 
seves imatges.

La mostra es pot visi-
tar a la sala d’exposicions 
d’edRa fi ns al 21 d’abril de 
les 10 a les 21 hores.

Exposició de pintura a 
l’oli de M. Eulàlia Matas 
Sàbat al Centre Tècnic
REDACCIÓ

El Centre Tècnic de Rubí, 
situat a l’avinguda de L’Es-
tatut, acull una exposi-
ció de pintures a l’oli de 
M.Eulàlia Matas Sàbat, 
sota el títol ‘Records i 
llocs’.

Es tracta de la primera 
exposició individual de la 
pintora, alumna del taller 
de l’artista local Rafael 
Font, que ha explotat el 
seu vessant artístic a la 
maduresa.

Amb aquesta mostra, 
Matas Sàbat convida el 
públic “a fer un passeig” 
per una de les seves afi ci-
ons, mentre recorda que 
ja de pe� ta mirava “em-
badalida com el meu avi i 
la meva mare dibuixaven 
a carbonet”.

La pintora assenyala 

que “m’agrada la vida i ho 
expresso pintant” i apun-
ta que la seva obra evoca 
a records, llocs, olors i 
moments viscuts.

La inauguració de l’ex-
posició � ndrà lloc dijous 
a les 19 hores i els as-
sistents podran gaudir 
d’un aperi� u de l’Obrador 
Gastronòmic d’Álvaro del 
Río.

La mostra es podrà 
visitar fi ns al 30 de juny 
de dilluns a divendres de 
9 a 14 hores i de 16 a 19 
hores.

El Centre Tècnic comp-
ta amb més de 16 anys 
d’experiència en la com-
paginació dels espais de 
treball amb exposicions 
temporals d’art, que per-
meten aproximar l’art a 
usuaris i clients del cen-
tre. 

Detall d’una de les imatges que es poden veure a la mostra d’El Born 
Centre Cultural. / Ignasi Marroyo

Ignasi Marroyo, un dels autors de la mostra 
col·lec� va ‘Born. Memòries d’un mercat’
REDACCIÓ

El rubinenc Ignasi Marroyo 
és un dels ar� stes que par-
ticipen en la mostra col-
lectiva ‘Born. Memòries 
d’un mercat’, exposició que 
es pot veure des del passat 
divendres a El Born Centre 
de Cultura i de Memòria de 
Barcelona.

Marroyo exposa en 
aquesta mostra una cin-
quantena d’imatges del 
seu treball fotogràfi c sobre 
aquest mercat en els anys 
60. La mostra vol reacti-
var la memòria col·lec� va 
d’aquest emblemàtic es-

pai, 45 anys després del 
seu tancament. El Born ha 
estat, històricament, un 
espai de mercat, primer a la 
plaça i després dins l’edifi ci 
metàl·lic. Va ser concebut 
com a mercat detallista de 
barri i, posteriorment, es 
va convertir en el mercat 
majorista d’una metròpoli 
en expansió.

L’exposició ‘Born. Memò-
ries d’un mercat’ repassa la 
història del mercat, així com 
altres aspectes com l’arqui-
tectura o com va marcar la 
gent aquest equipament. La 
mostra es podrà veure fi ns al 
26 de novembre.

ART

La pintora, amb una de les obres de la mostra. / Cedida



································································
DIVENDRES - 24 de març

-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18h a la Bibli-
oteca (c. Aribau, 5).

-‘El Jo dels 5 Skandas’
Performance a càrrec de Francesc Tung. A 
les 18h a la Torre Bassas (c. Sabadell, 18). 

-‘Noves masculinitats’
Taller a càrrec d’AHIGE. A les 19h a l’Ateneu 
(c. Xile, 1-3). Inscripció prèvia. 

-‘L’àngel solar’
Conferència a càrrec de Jesús Jurado. A 
les 19h al c. Santa Llúcia, 19. Org.: Societat 
Teosòfi ca de Rubí

-Concert  de Matt hew McDaid
Actuació musical a les 19h al Cafè Pàmpol 
(pg. Pau Claris, 1). 

-‘Feminisme a les aules: educar en la 
igualtat’
A les 19h a la seu de Podem (c. General 
Castaños, 24). Org.: Podem Rubí. 

-‘Rogue One: una historia de Star Wars’
Dins del cicle de cinema de primavera. A les 
21h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 5€.

-Observacions astronòmiques nocturnes
A càrrec de l’Associació d’Amics de l’Astro-
nomia TRI-A. A les 21.30h a l’Ateneu (c. 
Xile, 1-3).

································································
DISSABTE - 25 de març

-Sorti da social d’El Gra
Al barri Gòtic de Barcelona. A les 8h a 
l’Anti ga Estació (c. Historiador Serra, s/n). 
Org.: El Gra.

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

-PrimaveraFest
A les 12h vermut. A partir de les 20h 
concerts de Mutante, Alba Luz i La Gata 
Zen. Al Veg Away (c. Pere Esmendia, 31). 

Taquilla inversa.

-Concert per la peti ta infància
A càrrec de Frederic&Mercurio. Concert 
de piano i violí. A les 12h a l’Ateneu (c. Xile, 
1-3).

-‘Cantamúsicos. El musical’
Espectacle infanti l. A les 17h i a les 19h a La 
Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 13€.

-Jornada solidària per fer un pou al Se-
negal
De les 17.30h a les 20h a l’Espai sociocultu-
ral de la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6).

-‘Bodas de sangre’
A càrrec de l’Escola de Ball 8 Temps. A les 
19h al Celler (c. Pintor Coello, s/n). 

-Concert de Quico Samsó Trio
A les 20h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.: As-
sociació Jazz Rubí.

-Vetllada fl amenca
A les 21h a l’Hermandad Rociera de Rubí 
(ctra. Sabadell, s/n). Org.: Peña Calixto 
Sánchez.

-Sorti da nocturna d’El Gra
A la Rebassada. A les 22h a l’Anti ga Estació 
(c. Historiador Serra, s/n). Org.: El Gra.

································································
DIUMENGE - 26 de març

-Sorti da a Sant Feliu Sasserra
A les 9h a l’Escardívol. Org.: GCMR-CER.

-Ball al Casal
A càrrec de Melody. A les 16.30h al Casal de 
la Gent Gran (c. Magallanes, 80). Org.: Casal 
de la Gent Gran de Rubí.

-Actuació del CasalXou
A les 18h al Casal de la Gent Gran (c. Ma-
gallanes, 80). Org.: Casal de la Gent Gran 
de Rubí.

-‘Deesses’
Teatre a càrrec de la cia. Pepa Lavilla. A les 
18.30h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 
10€/7,50€.

-‘Bodas de sangre’
A càrrec de l’Escola de Ball 8 Temps. A les 
18h al Celler (c. Pintor Coello, s/n). 

································································
DILLUNS - 27 de març

Exposicions
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-‘Narnia: La travessa del viatger de l’Alba’
Dins del cicle de cinema en català. A les 
18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A parti r 
de 4 anys. 

································································
DIMARTS - 28 de març

-Hora del conte
‘Et diré un secret molt fi ...’ a càrrec d’Ana 
Belén Jarillo. A les 17.30h i a les 18.15h a 
la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per infants d’1 
a 4 anys. 

-Lectures feministes
Per a dones, lesbianes i trans. De 18h a 20h 
a l’Ateneu Anarquista La Hidra (c. Prim, 49). 
Org.: La Hidra.

································································
DIMECRES - 29 de març

-Laboratori de lletres i imatges
A càrrec de Marta Roig. A les 17.30h a la 
Biblioteca (c. Aribau, 5). Per infants de 5 a 
10 anys. 

-‘Eren ells’
Presentació del llibre a càrrec de Carles 
Rebassa. A les 19h al Racó del Llibre (c. Dr. 
Robert, 12). 

-‘Els metges del balneari de la Puda de 
Montserrat’
Presentació del llibre a càrrec d’Àngel M. 
Hernández. A les 19h a la Biblioteca (c. 
Aribau, 5). 

································································
DIJOUS - 30 de març

-Taller de gospel
A les 16.45h al Casal de la Gent Gran (c. 
Magallanes, 80). Obert a tothom. Org.: Casal 
de la Gent Gran de Rubí.  

-‘La teixidora de contes’
Presentació del llibre a càrrec d’Anna Ter-
rats. A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

-‘Què és l’Open Data? Una aproximació a 
través del portal Rubí Open Data’
A càrrec de Joan Manel Sánchez. A les 
18.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Inscripció 
prèvia. 

-Explica’ns el teu rotllo
A càrrec de Carles Pujol. A les 19.30h a 
l’Anti ga Estació (c. Historiador Serra, s/n). 
Org.: El Gra.

-Records i llocs
Exposició de pintura de M. Eulàlia Matas. 
Fins al 30 de juny al Centre Tècnic de Rubí 
(av. L’Estatut, 130). De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 16h a 19h.

-Pell i pedra
Exposició fotogràfi ca de Josep Tobella. 
Fins al 21 d’abril a edRa (c. Joaquim 
Blume, 28). De dilluns a divendres de 
10h a 21h.

-Maquillatges
A càrrec de l’arti sta Miquel Mas. A l’Aula 
Cultural (av. Barcelona, 84). 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.

-El Museu de Rubí
Al Museu Vallhonrat (c. Sant Pere, 77-
79). Divendres i dissabtes de 18h a 21h, 
diumenges d’11h a 14h i de 18h a 21h i 
festi us d’11h a 14h.

-NaturalMENT
Exposició de peces de ceràmica i objectes 
naturals. Fins al 22 d’abril a l’Anti ga Esta-
ció (c. Historiador Serra, s/n). De dilluns a 
divendres de 10h a 13.30h i de 16.45h a 
20.15h i dissabtes de 10h a 13.30h.

-ViCatalà. Passat i present de futur
Exposició sobre la vinya i el vi a Catalunya. 
Fins al 23 d’abril al Celler (c. Pintor Coello, 
s/n). Divendres de 18h a 21h, dissabtes 
de 12h a 14h i de 18h a 21h i diumenges 
d’11h a 14h.

-Acompanyament
Imatges sobre l’acompanyament a gent 
gran. Fins al 29 d’abril a la Biblioteca (c. 
Aribau, 5). De dilluns a dimats de 16h a 
21 hores, de dimecres a divendres de 
10h a 14h i de 16h a 21h i dissabtes de 
10h a 14h.

-Neandertals a Catalunya
Exposició sobre els neandertals. Fins al 2 
d’abril al Castell de Rubí (c. Castell, 35). 
De dimarts a dimecres de 16h a 20h, de 
dijous a dissabte d’11h a 14h i de 16h a 
20h, i diumenges d’11h a 14h.

AGENDA
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‘Rogue One: Una historia de 
Star Wars’ es projecta a La Sala
REDACCIÓ

La darrera pel·lícula rela-
cionada amb la saga ‘Star 
Wars’ donarà el tret de 
sor� da al nou cicle de ci-
nema de La Sala. ‘Rogue 
One: Una historia de Star 
Wars’ és el darrer èxit de 
la saga de ciència ficció 
creada per George Lucas 
i està dirigida per Gareth 
Edwars. El fi lm, que comp-
ta amb la interpretació de 
l’oscaritzada actriu Felicity 
Jones, es projectarà aquest 
divendres a les 21 hores a 
La Sala doblada en castellà. 
El preu de les entrades és 
de 5 euros.

Aquesta no és l’única 
pel·lícula d’estrena recent 
que es podrà veure a La Sala 
en el nou cicle de primave-
ra. El musical de Hollywood 
‘La la land’, guanyador de 
6 Oscars, es projectarà el 
5 de maig; mentre que la 
producció francesa ‘Elle’, 
guanyadora del Globus d’Or 
a la millor pel·lícula estran-
gera, es podrà veure el 2 

de juny. El 7 d’abril es pro-
jectarà el fi lm de producció 
espanyola ‘Contra� empo’ 
i el 26 de maig ‘La famille 
Bélier’. Les pel·lícules, amb 
un cost de 5 euros, es pro-
jectaran en versió original 
sub� tulada.

També es podran veure 

fi lms clàssics que formen 
part de la història del cine-
ma. És el cas de ‘North by 
Northwest’ (Con la muerte 
en los talones), el 31 de 
març; ‘Blue Velvet’ (Terci-
opelo azul) el 12 de maig; i 
‘Some like it hot’ (Con fal-
das y a lo loco) el 9 de juny. 
Aquestes tres pel·lícules 
s’emetran en versió original 
sub� tulada. ‘Regreso al fu-
turo’ es podrà veure el 28 
d’abril doblada al castellà. 
Tots aquests fi lms � ndran 
un cost de 3 euros. 

Més enllà d’aquestes 
pel·lícules del nou cicle, 
encara queden tres films 
del cicle Gaudí. Es tracta 
del fi lm ‘Espanya en dues 
trinxeres’, el 20 d’abril, i ‘Un 
monstre em ve a veure’, de 
Juan Antonio Bayona, que 
s’emetrà el 18 de maig. La 
darrera projecció de cine-
ma abans de l’estiu serà 
‘Incerta glòria’, dirigida per 
Agus�  Villaronga, el 16 de 
juny. L’entrada per veure el 
cinema de producció cata-
lana té un cost de 3 euros. 

Fotograma de ‘Rogue One: Una 
historia de Star Wars’. 

ART

Carles Rebassa presentarà a Rubí ‘Eren ells’
L’escriptor Carles Rebassa 
presentarà el 29 de març a 
les 19 hores a Rubí el llibre 
‘Eren ells’, una obra reco-
neguda amb el Premi de 
novel·la Ciutat de Tarragona 
Pin i Soler i també amb el 
premi de Literatura Catala-
na Ciutat de Barcelona.

‘Eren ells’, primera 
novel·la del poeta mallor-
quí, s’endinsa en la reali-
tat dels adolescents d’un 
institut amb un llenguat-
ge directe i molt realista: 
conflictes, assetjament a 
alumnes gais i problemes 
d’iden� tat en aquest perí-
ode de la vida.

L’obra explica la història 

de Sebas� à, qui ha sor� t 
d’un centre de menors i 
comença Batxillerat en un 

ins� tut públic. Comparteix 
aula amb Jaume, un noi 
obsessionat pel llibre ‘A 
sang freda’ de Truman Ca-
pote, Albert Abat, un bon 
estudiant i líder carismà� c, i 
Miquel Àngel, víc� ma de les 
burles dels seus companys 
i amb un entorn gens fàcil. 
Tots ells  estan marcats 
d’alguna manera per la 
mort de Joel, un company 
de classe. 

La presentació tindrà 
lloc al Racó del Llibre, situat 
al carrer Doctor Robert, 
12, i, a més de l’autor, hi 
participarà la rubinenca 
Rocio Àvila, professora de 
Literatura. / DdR

La Biblioteca acull la presentació de ‘La teixidora 
de contes’, un homenatge a la sensualitat
La Biblioteca acollirà el 30 
de març a les 18 hores la 
presentació del llibre ‘La tei-
xidora de contes’, el primer 
llibre de la rubinenca Anna 
Terrats Arís, de 82 anys.

Es tracta d’un recull de 
gairebé una trentena d’his-
tòries eròtiques escrites 

amb humor, tendresa i bo-
nes dosis d’imaginació. 

Es tracta d’un home-
natge a la sensualitat, però 
també d’una lluita contra 
els prejudicis i algunes de 
les ‘prohibicions socials’ 
que van haver de viure 
moltes dones durant la 

postguerra, amb un passat 
nega� u i anul·lador, ple de 
repressions.

La presentació anirà a 
càrrec de la també escripto-
ra rubinenca Gracia Pérez, 
coordinadora del Club de 
Lectura Veus de Dona i Va 
de Teatre. / DdR

Portada del llibre ‘Eren ells’, de 
Carles Rebassa. 
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Els alumnes de segon de l’Schola, 
segons en un concurs literari
REDACCIÓ

Els alumnes de segon de 
primària de l’escola Schola 
van aconseguir un meritori 
segon lloc en un concurs de 
la revista Tiroliro, d’àmbit es-
tatal. Els alumnes rubinencs 
van redactar conjuntament 
una narració que havia de 
ser la con� nuació d’un pri-
mer capítol escrit per l’es-
criptor Jordi Sierra i Fabra. 

D’altra banda, l’alumna 
Rosa Asensio, de segon de 
primària del mateix centre, 
ha estat escollida com una 
de les tres finalistes de la 
demarcació del Vallès Occi-
dental del concurs literari de 
narra� va catalana Sambori. 
Asensio optarà ara al premi 
de tots els Països Catalans.

El Premi Sambori és un 
premi de narra� va en català 
dirigit als alumnes de primà-
ria, secundària i batxillerat 
de tots els Països Catalans 
que té com a objec� u pro-
moure la par� cipació en un 
projecte comú i difondre 
l’ús del català dins de l’àm-
bit escolar, incentivant la 
imaginació, la creativitat i 
els valors pedagògics que es 
treballen en cadascun dels 
centres.

Des del 2006, Òmnium 
Cultural organitza i impulsa 
el Premi Sambori Òmnium 
a Catalunya, Andorra i la 
Catalunya Nord, coordinant-
se amb la Fundació Sam-
bori, que organitza aquest 
concurs des del 1998 al País 
Valencià.

La Cantata Escolar celebra el 5è aniversari    
amb un espectacle ambientat en l’espai
Hi par� ciparan uns 900 infants rubinencs, alumnes de tots 
els centres educa� us públics i concertats de la ciutat
REDACCIÓ

La Cantata Escolar de Rubí, 
que enguany celebra el seu 
5è aniversari, és un projecte 
que va néixer el curs 2012-
2013 amb l’objectiu de 
donar un impuls a la tasca 
del seminari de mestres de 
música de la ciutat i alhora 
facilitar, a través de la músi-
ca, un espai de convivència 
a infants de la mateixa edat 
i de la mateixa ciutat. En 
la primera edició, hi van 
par� cipar alumnes de nou 
centres educatius i el fil 
conductor de l’espectacle 
va ser el 50è aniversari de 
la rierada.

L’èxit de la primera can-
tata va fer pensar a repe� r 
la inicia� va. Any rere any, 
s’han anat sumant més 
escoles de la ciutat, fi ns a 
arribar als dinou centres 
d’educació primària, tots 
els que hi ha a la ciutat, tant 
públics com concertats, així 
com el Centre d’Educació 
Especial de Ca n’Oriol. Com 
l’any passat, uns 900 alum-
nes participaran enguany 
en la 5a Cantata Escolar 
de Rubí.

El procés de creació 
de la cantata s’inicia en el 

seminari de mestres de 
música a finals del curs 
anterior. Els mestres cre-
en un fil conductor, una 
història que il·lustren amb 
cançons de diferents es-
� ls, ja siguin tradicionals, 
d’altres països del món, 
pop, rock, clàssiques, etc. 
Posteriorment, afegeixen 
pe� tes coreografi es i ele-
ments plàs� cs que acabin 
de donar visibilitat a l’actu-
ació. A més, compten amb 
la par� cipació de l’Escola 
Municipal de Música Pere 
Burés i alguns dels seus pro-
fessors d’instrument, que 

realitzen els arranjaments 
de les cançons treballades 
i acompanyen els infants el 
dia del concert.

La inic iat iva també 
compta amb el suport del 
Centre de Recursos del 
consistori, que s’encarrega 
que l’actuació es pugui dur 
a terme.

L’ac� vitat en si, el con-
cert, és la culminació del 
treball fet al llarg del curs, 
com a seminari, i amb els in-
fants a les aules. A més, els 
alumnes del Cicle Forma-
� u d’Animació d’Ac� vitats 
Físico-espor� ves de l’escola 

Regina Carmeli, un cop fi na-
litzat el concert, preparen 
ac� vitats de coneixença a 
través del joc abans de po-
sar el punt fi nal a la Cantata 
amb el ‘Cant dels adeus’.

La Cantata d’enguany, 
que � ndrà lloc el divendres 
31 de març a l’amfi teatre 
del Castell, porta per � tol 
‘500 anys llum’ i està ambi-
entada en l’espai. Inclourà 
un repertori d’autors tan di-
versos com Franz Schubert, 
David Bowie, Frank Sinatra, 
Mclan, The Proclaimers, 
Harry Nilson i els Super-
músics.

REDACCIÓ

La formació Toi & Moi va 
oferir l’11 de març un con-
cert solidari a favor de l’AM-
PA del Centre d’Educació 
Especial de Ca n’Oriol que 
va ser un èxit de públic. El 
teatre municipal La Sala 
gairebé es va omplir per 
l’actuació i es van poder 
recaptar 1.900 euros per 
fer projectes i millores al 
centre educa� u.

Toi & Moi, un grup que 
va néixer fa pocs mesos a 
Rubí i que està liderat per 
la cantant rubinenca Marie 
Teixidor, va estar acompa-
nyat per un cor i un grup 
de dansa contemporània de 
l’espai ar� s� c Dinàmic Cres-
cendo. El repertori del con-
cert va ser molt variat amb 

LITERATURA

Imatge de la Cantata escolar de l’any passat. / Arxiu

El concert solidari de Toi & Moi recapta 
1.900 euros per l’AMPA del CEE Ca n’Oriol

cançons de diversos es� ls, 
des de cançó francesa a 
blues, passant per country, 
pop i rock i el públic s’ho va 
passar d’allò més bé amb 
les actuacions.

Els diners recaptats es 
destinaran a projectes i 
millores pendents al CEE 
Ca n’Oriol. Des de l’AMPA, 
recorden que “l’escola està 
pendent que la Generalitat 

i l’Ajuntament construeixin 
la segona fase del centre, 
un edifici que permetria 
acollir en millors condici-
ons els més de 80 alum-
nes que ara comparteixen 
espais amb els de l’escola 
Teresa Altet”. Per l’en� tat, 
aquest fet s’emmarca en 
“un projecte d’escola in-
clusiva molt interessant, 
però que necessita més 
espais per poder fer les 
seves ac� vitats de manera 
adequada”.

L’AMPA va aprofitar 
l’ocasió per agrair pública-
ment la tasca i dedicació 
d’Elena Peiró, conserge 
del centre des que va obrir 
les portes fa 14 anys, i del 
secretari de l’entitat fins 
al desembre passat, Félix 
Magallón.

El concert va ser molt animat i variat. / Blai Ferran
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Pepa Lavilla porta a La Sala 
cinc dones a l’obra ‘Deesses’

‘Deesses’ és un espectacle 
que té com a protagonis-
tes cinc dones, totes elles 
interpretades per l’actriu 
Pepa Lavilla, que també 
dirigeix l’obra teatral. 

La Sala acull el diumen-
ge a les 18.30 hores aquest 
muntatge que pretén oferir 
cinc mirades femenines, 
dones que troben sorti-
des sorprenents davant de 

l’encarcarament del pensa-
ment col·lec� u present a la 
societat. 

L’actriu catalana ha tre-
ballat durant els darrers 
anys en monòlegs que te-
nen en les dones el seu 
focus d’atenció. A ‘Dees-
ses’, Lavilla dóna vida a 
una neurocientífica, una 
exnedadora olímpica de 
natació sincronitzada, la 

posseïdora d’una recepta 
secreta contra la frustració 
de l’amor, una alumna i 
la cap d’un projecte revo-
lucionari de les relacions 
familiars. 

El preu de les entrades 
és de 10 euros i de 7,50 
euros per als majors de 65 
anys, pensionistes, jubilats 
i persones amb carnet de la 
Biblioteca. / DdR

A ‘Deesses’, Lavilla interpreta cinc dones molt diferents. / Cedida

L’Escola de Ball 8 Temps 
porta a escena aquest 
cap de setmana al Ce-
ller  el muntatge teatral 
‘Bodas de sangre’, de 
Federico García Lorca. 
El centre ja ha repre-
sentat en dues ocasi-
ons anteriors aquest 
espectacle amb molt 
èxit de públic. Aquesta 
proposta ar� s� ca de 8 
Temps, que combina 
la interpretació, l’ex-
pressió corporal, la po-

esia i la música, és un 
espectacle dissenyat 
expressament per a la 
Sala de Tines d’aquest 
equipament.

L’accés és lliure 
però, a causa de l’afora-
ment limitat de l’espai, 
es lliuraran invitaci-
ons una hora abans de 
cada representació.

Les funcions seran 
el dissabte a les 19 
hores i el diumenge a 
les 18 hores. / DdR

L’Escola de Ball 8 temps 
interpreta ‘Bodas de sangre’

L’Ateneu acull un 
concert de Quico 
Samsó Swing 
Conference

L’Ateneu acull aquest 
dissabte 25 de març a 
par� r de les 20 hores un 
concert de Quico Samsó 
Swing Conference, un 
quartet format per Qui-
co Samsó (bateria), Ma-
ria Vallet (saxo tenor), 
Josep Maria Massaguer 
(piano) i Salva Colás 
(contrabaix). Es tracta 
d’una nova proposta de 
l’en� tat Jazz Rubí i, com 
és habitual, l’entrada és 
lliure. / DdR

Concert de Caramelles per als 
socis i amics de la Unió Coral 
Rubinenca a Can Ferran

La Coral Unió Rubinenca 
organitza una presentació 
de les Caramelles als seus 
socis i amics com a acte 
d’agraïment al suport 
que rep l’en� tat, ja que la 
implicació dels associats 
permet con� nuar amb la 
tradició de les Carame-

lles, que té una història 
de 155 anys a la nostra 
ciutat. 

L’acte es farà a Can 
Ferran aquest dissabte i 
el concert anirà a càrrec 
de l’equip musical de l’en-
� tat i sota la direcció de 
Fà� ma Miró. / DdR

Ma� hew 
McDaid actua al 
Cafè Pàmpol
El Cafè Pàmpol, situat al 
carrer Pau Claris, acollirà 
aquest divendres 24 de 
març a par� r de les 19 
hores un concert del 
músic irlandès Ma� hew 
McDaid, qui resideix a 
Catalunya des de fa més 
de 10 anys. McDaid, 
que es mou entre els 
es� ls  folk, country i pop, 
acaba de gravar el seu 
primer àlbum ‘Off The 
Beaten Track’. / DdR

La Penya Calixto Sánchez 
celebra el 37è aniversari amb 
una fes� val fl amenc
La Penya Flamenca Calixto 
Sánchez celebrarà aquest 
dissabte 25 de març el 
seu 37è aniversari amb 
un fes� val de cant i ball 
obert a tota la població. 
L’acte, presentat pel pre-
sident de l’en� tat, Manuel 
Mar� n, i per la cantant Loli 
Reyes, comptarà amb una 
variada programació d’ac-
tuacions. Entre els ar� stes 
par� cipants hi ha Estrellita 
de Graná, Manolo de Lan-
tejuela, Gabriel i Rogelio 
Ojeda, Teresa Castellano, 
el cor de la Peña i els grups 
de ball Aromas de Azahar i 
Esencia Flamenca. 

La festa també comp-
tarà amb la participació 
com a convidats del Centre 
Cultural Andaluz La Real 
y comarca de Terrassa, 
amb el cor Nuestra Seño-
ra de las Mercedes i el 
seu quadre de ball Nuevo 
Amanecer. A més, el jove 
percurssionista Unai i els 
guitarristes Juan Gallar-
do, J. Manuel i J. María, 
al ‘toque’, completaran el 
programa. 

La vetllada � ndrà a lloc 
a les 21 hores a la seu de 
l’Hermandad Rociera de 
Rubí, situada a la carretera 
de Sabadell. / DdR

ENTITATS

Quico Samsó és un recone-
gut bateria. / Cedida 

La Coral Unió Rubinenca, durant una actuació. / Cedida

Imatge de la posada en escena. / Arxiu
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Veterans-Kubalas  0-0
Les Fonts-Sènior B   2-3
Andreu, Rafel i Jesús Alberto.
Juvenil-Fundació Terrassa  4-1 
Yosef (2), Pau i Rivas.  
Cadet A-PB Sant Cugat   5-1 
Reinosa, Moreno, Martínez (2) i 
Ciuró.
Cadet B-Mirasol                      5-1 
Paqui (2), Mamadou, Díaz i Aiman.
Nàstic Manresa-Infantil A   3-1 
Flores.   
F. Terrassa-Infantil B            5-1 
Kike.  
Aleví A-Joanenc   2-3 
Morales i Romero.  
Aleví B-Juan XXIII   3-3 
Heras i Muñoz (2).  
Cerdanyola-Aleví C                7-1 
Hakim.  
St Cugat Esport-Aleví D  6-1 
Iván.  
Benjamí A-F. Terrassa  1-3 
Yovani.  
Benjamí B-Sant Cugat           0-2 
Sant Cugat-Benjamí C   7-2 
Aaron (2).  
PB Castellb.-Benjamí D   8-0 
Natació-Prebenjamí A   3-1 
Hugo.
Prebenj. B-San Cristóbal    0-10

RESULTATS

CD OLIMPIC CAN FATJÓ - FA ESPLUGUENC            0-3 

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Alfonso, David Gómez (Ponsich), 
Pol, Marc Sánchez (Moi), Lolo, Mauri (Sergio), Albert (Lucho), 
C. Pereira, Adri García, Genís i Marc Ruíz. 
FA ESPLUGUENC: Carlos, Paco, Manuel (Alberto), Rubio, 
Fele, Tete, Chiqui, López (Garrido), Paredes (Armand), Fermo 
(Edgar) i Franco. 
Àrbitre: Doudou Doudou, Bilal (Regular).
Gols: 0-1 Chiqui (p)(63’); 0-2 Fermo (73’); 0-3 López (76’).
Targetes: Marc Sánchez i Mauri. / Manuel i Paredes.

L’Espluguenc sentencia el parti t contra 
l’Olímpic en només 13 minuts

JOSÉ VERDE

L’Espluguenc només va 
necessitar 13 minuts de 
partit per aconseguir la 
victòria davant l’Olímpic 
per tres gols de diferència. 
El primer gol va arribar 
després que l’àrbitre xiu-
lés un penal inexistent en 
el minut 63. Els del Baix 
Llobregat ho van aprofi tar 
per fer el 0-1.

El segon gol va arribar 
en el minut 73 quan, en 
una jugada a prop de l’àrea, 
Lolo va passar-li la pilota a 
Fermo per error, i aquest va 
marcar. Va ser mala sort, ja 
que Lolo, precisament, des-

taca per la seva seguretat.
El tercer gol va ser en 

el minut 76 quan, en una 
distracció defensiva per 
la banda esquerra, tres 
atacants van arribar sense 
problemes a la porteria 
d’Alfonso, malgrat que la 
defensa era superior en 
nombre de jugadors.

La bona primera part 
que havien fet els de Can 
Fatjó no va servir per res, ja 
que no es van materialitzar 
les ocasions, mentre que el 
rival va arribar i va marcar. 
El treball en punta del jove 
Cristi an Pereira, al costat 
de Genís, va donar feina a 
la defensa de l’Espluguenc, 

però no va acabar en gol. 
Les baixes de Carlos Este-
ban, Cabanas, Dani García, 
Peroni i Marc Díaz es van 
notar, però els homes de 
Sanjuan van arribar amb 
feina i esforç a la porteria 
defensada per Alfonso. 
Excepte un parell de mans 
del porter local, la resta de 
centres no van tenir perill.

A la segona part, la sor-
ti da de l’Olímpic va ser en 
tromba, buscant el gol. Va 
crear tres grans ocasions 
en els primers 10 minuts a 
través de Cristi an Pereira, 
Genís i Lolo, però que no es 
van arribar a concretar en 
el marcador. En canvi, l’Es-
pluguenc va tenir poques 
ocasions, però les va saber 
aprofi tar.

A més, Ponsich, que va 
substi tuir David Gómez en 
el minut 74, va ser expulsat 
per vermella directa en el 
minut 80, un fet que va dei-
xar l’Olímpic amb només 
deu homes fi ns al fi nal. Els 
de Can Fatjó van lluitar fi ns 

1a Catalana Grup 2 
POS. EQUIP PTS.
1. BALAGUER 49
2. SANTBOIÀ 48
3. SANT CRISTÓBAL 47
4. REUS B* 41
5. ALMACELLES* 39
6. SANT ILDEFONS 39
7. RAPITENCA* 37
8. VISTA ALEGRE 36
9. LLEIDA B* 33
10. VILADECANS 30
11. IGUALADA* 29
12. VILASECA* 28
13. ALPICAT 28
14. VILANOVA 28
15. SUBURENSE* 22
16. RUBÍ* 14
17. MORELL 2

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

El Rubí es queda sense 
opcions de permanència

UE RUBÍ - VILANOVA I LA GELTRÚ CF            1-1 

UE RUBÍ: Bracons, Àlex, Brunet, Gómez, Cervantes, Sebas, 
Jimmy (Morcego), Antonio (Pablo), Suárez (Jan), Puigbo i 
Faura (Tarik). 
VILANOVA I LA GELTRÚ CF: Javi Martínez, Castaño, Toño, 
Bacha, Morillas (Adri Alonso), Iker (Gallardo), Morillas, Co-
dina, Carlitos (Contreras), Carricondo i Lebrero. 
Àrbitre: Bureu Méndez.
Gols: 1-0 Suárez (28’); 1-1 Carricondo (50’).
Targetes: Bacha, Morillas, Codina, Lebrero i Carlitos, Toño 
i Castaño.

REDACCIÓ

La Unió Esporti va Rubí no-
més va poder sumar un 
punt a Can Rosés contra el 
Vilanova i la Geltrú i cada 
vegada queda més lluny 
la permanència a Primera 
Catalana. Els rubinencs 
són penúlti ms amb només 
14 punts, els mateixos que 
els separen de la salvació a 
falta de 9 jornades pel fi nal 
de la lliga.

El de Vilanova era un 
parti t decisiu pels jugadors 
de Rubí, ja que és el primer 
equip que ocupa posicions 
de descens. A la prime-
ra meitat, els visitants no 
van arribar pràcti cament a 
l’àrea i van crear molt poc 
perill, principalment a tra-
vés de Carlitos. En canvi, el 
Rubí va aconseguir marcar 
amb un gol de Suárez al mi-
nut 28 després de rematar 
dins de l’àrea per superar el 
porter visitant.

Després del descans, 
els de Vilanova van millo-
rar i el Rubí va començar 
a passar-ho malament. De 
fet, cinc minuts després 
de la represa Carricondo 
va aconseguir empatar pel 
conjunt del Garraf.

Amb l’empat, els visi-
tants van tenir encara més 
oportunitats per superar 

Bracons, sobretot en una 
jugada de córner, però no 
van ser capaços.

En realitat, va ser el 
Rubí qui va gaudir de la 
millor ocasió per fer el 
segon i endur-se els tres 
punts gràcies a un penal, 
però el porter visitant va 
aturar el llançament de Jan 
al minut 76.

En els darrers instants, 
el conjunt local va ser el que 
va crear més perill, però 
sense encert, i el xiulet fi nal 
va signifi car un reparti ment 
de punts que no serveix de 
res a l’equip de Rubí.

En la propera jornada, 
la Unió Esporti va visitarà el 
complicat camp de l’Alma-
celles, el diumenge a les 
17 hores.

*Equips amb un partit menys

al xiulet fi nal, però fer gol 
costa i sense gols és difí cil 
puntuar.

Aquest dissabte, l’Olím-
pic visitarà el municipal de 
Vilafranca del Penedès per 
enfrontar-se a les 17 hores 
a l’Atlèti c Vilafranca.

POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2a Catalana Grup 3
EQUIP PTS.

CAN VIDALET 54
U. BELLVITGE 51
ESPLUGUENC 48
SANT JOAN DESPÍ 46
ATL. SANT JUST 41
FONTSANTA 37
MARIANAO 37
JÚNIOR 37
ATL. PRAT 35
ATL. VILAFRANCA 34
GORNAL 32
M. IGUALADA 31
OLÍMPIC 30
MARTORELL 28
SAN MAURO 26
DINÀMIC BATLLÓ 22
MOJA 21
C. COOPERATIVA 16

Tot i el resultat, l’Olímpic va disposar d’ocasions clares durant el parti t, però no les va saber materiat-
litzar. / J. M. Villena
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BRIDE AT HOME, todo listo 
para el día de tu vida
Con la llegada de la 
primavera, los enamo-
rados esperan ansiosos 
su día; ese día especial 
en el cual el enlace es 
la excusa perfecta para 
unir a todos aquellos 
seres queridos. Pocos 
detalles quedan al azar, 
pero hasta el más míni-
mo detalle de la boda 
cuenta para que sea un 
día inolvidable. Cada 
vez más, se amplía la 
época de bodas, incluso 
las encontramos fuera de 
temporada para poder 
economizar. Los gustos y 
los precios varían cons-
tantemente frente a este 
rito y desde Sita Zoroa 
sabemos la importancia 
que tiene todo ello, tanto 
para los protagonistas 
como para los invitados, 
y desde hace más de 3 
años creamos un nuevo 
concepto para facilitar 
todos los servicios de la 
belleza, así como extras, 
llamado Bride At Home. 

Bride At Home es un 
ser vicio completo de 
asesoría de imagen, es-
tudio y desarrollo para 
cualquier persona invo-
lucrada en la boda, en 
especial para los novios. 
Detrás de tanta demanda 
y variedad, solucionamos 
cualquier consulta a tra-
vés de años de formación 
en el extranjero, contac-
tos con el mundo de la 
moda y distintas culturas 
entre nuestras clientas.

Principalmente, po-
demos solicitar el servi-
cio de estilista, donde 
Sita Zoroa es la persona 
adecuada par realizar 
el maquillaje y peinado 
perfecto, pero incluso 
encontramos portafolio 
de fotógrafo y video, 
esencial para ese día; 
los mejores captadores 
de imágenes de tu zona; 
Wedding Planner, para 
encontrar el lugar per-
fecto, las invitaciones 
ideales, los detalles de 
boda… para aquellos 
novios sin tiempo a pla-
near nada. Personal Sho-
pper, también asesor de 
imagen, búsqueda del 

vestido perfecto o ulti-
mar detalles sin moverte 
de casa, y por último 
Community Manager, 
una asesora en redes 
sociales para actualizar 
e innovar en todas las 
publicaciones digitales y 
dar un toque diferente a 
tu boda. (Consultar para 
más).

En Bride At Home pro-
porcionamos las pruebas 
de novia a puerta cerra-
da, una sesión íntima 
en un espacio dedicado 
exclusivamente a ella, 
donde maquillaje y pei-
nado son la búsqueda 
del engranaje del look 
perfecto. La novia tam-
bién tiene la posibilidad 
de, el mismo día de la 
boda, recibir el servicio 
de maquillaje y peluque-
ría a domicilio o en el 
lugar donde se celebre la 
misma ceremonia.

Para Bride At Home, 
no hay límites en el estilo 
de la novia, desde un 
clásico o romántico, has-
ta un vintage o atrevido, 
cualquier look es una 
motivación para nuestro 
equipo. 

Para el novio existe 
una zona de barbería, 
con todo detalle, para 
que su imagen sea tan 
importante como el de 
la novia; ellos deben 
brillar.

No o lv idamos  en 
ningún caso a las ma-
dres, suegras, herma-
nas, damas de honor 
y otras personalidades 
fundamentales, pudien-
do reunirlas a todas con 
anterioridad para cursos 
de automaquillaje o ase-
soría general para que se 
unan con la misma ilusión 
a tal evento.

La máxima calidad y 
la personalización hacen 
que nuestra aportación 
a la boda esté diseñada 
a medida de sus prota-
gonistas y sea distinta, 
única y singular. 

Toda información es 

poca para tan amplio 
surtido de opciones, no 
dudes en llamar o escribir 
o simplemente solicitar 
hora para recibir una 
pequeña charla y solucio-
nar cualquier duda.

Desde el equipo de 
Bride At Home te estamos 

esperando para ofrecerte 
la mayor lluvia de ideas 
que puedas imaginar.

Peluquería Sita Zoroa
Josep Ferrer i Domingo 

20-22 local, 1 RUBÍ
T. 931 122 374 

672 058 558
www.sitazoroa.com
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  ReSuLTATS 
Albert Borrull 1r Longbow  Sub14
Ian Barclau 2n Longbow  Sub14
Ariadna Baena 4a Longbow  Sub14
Aleix Lobato 1r Compost  Sub14
Iker Villanueva 1r Nu  Sub14
Àlex Flor  1r Compost  Cadet
Marc Lopera 2n Compost  Cadet
Veronica Baena 1a Longbow  Cadet
Cristina Martín 1r Nu  Cadet
Alicia Vargas 3a  Longbow  Sènior
Rosa M. Lucena 4a Longbow  Sènior
J. Antonio Baena 7è Longbow  Sènior
José Nieto 8è Longbow  Sènior
Alberto Borrull 9è Longbow  Sènior
David Alejo 11è Longbow  Sènior
Enrique Flores 12è Longbow  Sènior
J. Luis Ruiz 2n Longbow  Veterà
Gerardo García 7è Longbow  Veterà
Montse Muñoz 4a Instintiu  Sènior
Eva M. Iglesias 5a Instintiu  Sènior
Rafa Olivera 22è Instintiu  Sènior
Manuel Fuentes 27è Longbow  Veterà
Dorric Barclay 9è Instintiu  Veterà
Valentí Paris 11è Instintiu  Veterà
César Flor 8è Compost  Sènior

sis arquers rubinencs 
s’imposen en la cinquena 
tirada de la Lliga Bosc

Sis tiradors rubinencs van 
aconseguir imposar-se en la 
cinquena i penúltima tirada 
de la Lliga Bosc, que va tenir 
lloc el 19 de març a Mataró. 
Fins a 25 esportistes del 
Club d’Arquers de Rubí van 
participar en la competició, 
entre els quals va destacar 
el jove Iker Villanueva, que 
va guanyar en arc nu en la 
categoria Sub14.

També es van imposar 
en les seves respectives ca-
tegories Albert Borrull, Aleix 

Lobato, Álex Flor, Verònica 
Baena i Cristina Martín. A 
més, Ian Barclay, Marc Lope-
ra i J. Luis Ruiz van aconse-
guir quedar segons. També 
va pujar el podi, aconseguint 
la tercera posició, Alicia 
Vargas.

A la classificació general 
de la Lliga Bosc, lideren la 
classificació en les seves res-
pectives categories a falta 
de només una tirada, Albert 
Borrull, Verònica Baena i 
Alicia Vargas. / DdR

eSCACS | COMpeTICIó

Triomf del primer equip de La Rubinenca 
per mantenir-se a Segona Divisió
Els equips A i B de La Ru-
binenca van assegurar la 
permanència a les seves 
respectives categories el 
diumenge. El primer equip 
es va desplaçar a Tordera 
i va aconseguir empatar 
5-5 per continuar a Segona 
Divisió. Per la seva banda, 
el segon equip va perdre 
a Cardedeu, però es troba 
en quarta posició. L’equip 
C tampoc va poder guanyar 

en el seu desplaçament fins 
a Pallejà, mentre que el D no 
va poder fer res al Casinet 
d’Hostafrancs contra els 
jugadors del Catalunya.

D’altra banda, en com-
petició individual, Adrián 
Campos va fer taules a 
l’Obert de Sabadell i con-
tinua líder en solitari del 
torneig. Torrecillas, Pina i 
Mayo també van fer taules, 
mentre que Manuel Sierra 

va guanyar la seva partida i 
Albert Pascual va perdre.

Al Torneig de Mirasol, 
l’enfrontament local es va 
saldar amb victòria d’Antoni 
Aguilera sobre Serafí Algar-
te, un triomf que permet a 
Aguilera seguir en el primer 
lloc de la classificació en 
solitari. Fancesc Pina, per la 
seva banda, va aconseguir 
guanyar la partida al seu 
rival. / AER.

TAekwOndO | CAMpIOnAT de CATALunyA

hOqueI LínIA | LLIGA nACIOnAL

L’Infantil del Cent Patins es proclama 
subcampió de la Lliga Nacional

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

LLIGA nACIOnAL Inf.
equIp pTS.

CPL VALLADOLID 27
hCR CenT pATInS 22
TRES CANTOS PC 21
PLAYAS OROPESA 18
CHL LAS ROZAS 16
CHL JUJOL 9
HC CASTELLÓ 9
CIUTAT VILA-REAL 8
PL MADRID 5
METROPOLITANO 0

L’Infantil del Cent Patins s’ha 
proclamat subcampió de la 
Lliga Nacional d’hoquei línia 
després de disputar la dar-
rera fase de la competició a 
Bilbao durant el passat cap 
de setmana. 

Els rubinencs només han 
estat superats en la lliga re-
gular pel CPL Valladolid, que 
s’ha mostrat intractable i 
s’ha proclamat campió amb 
27 punts. El Cent Patins, 
amb 6 victòries, 2 empats 
i una derrota, ha quedat 
segon amb 22 punts. 

En la darrera fase, els 
de Rubí havien d’enfrontar-
se al Ciutat de Vila-Real, al 
PL Madrid i a l’HC Castelló. 
Els rubinencs van acon-
seguir imposar-se en els 
tres partits sense excessius 
problemes. 

El primer partit va ser 
contra l’HC Castelló, duel 
que es va resoldre per 4-1 
a favor de l’equip català. Els 
golejadors van ser Galobart, 
Mas, Martínez i Medina, en 

un partit en el qual els cata-
lans haurien pogut aconse-
guir un millor resultat.

Poster iorment,  van 
aconseguir una golejada 
contra el Ciutat de Vila-
Real (9-1). En aquest cas, 
els autors dels gols van ser 
Arques, Valls, Guerrero, 
Mas (2), Coronas (2) i Me-
dina (2). 

En el darrer partit, con-
tra el conjunt madrileny, es 

van imposar per 9-0 amb 
gols de Galobart, Guerrero, 

Valls, Martínez, Medina, 
Sehuk i tres gols de Coronas. 
Un triomf per certificar la 
segona posició a la classifi-
cació final. 

 Les anteriors fases s’ha-
vien disputat al desembre a 
Valladolid i al gener a Barce-
lona. En tota la competició, 
el conjunt de Rubí només 
ha perdut un partit, per 0-5 
contra els campions del tor-
neig. / HCR Cent Patins

Tres ors pel Balmes en el Campionat de Catalunya
El Club Balmes Rubí va 
participar amb 15 taekwon-
distes en el Campionat 
de Catalunya Infantil de 
taekwondo, a Barcelona. 
El resultat va ser de tres 
medalles d’or, quatre plates 
i 5 bronzes. Blanca Sinobas, 
Marta Maroneo i Adrián 
Cuesta van ser els guanya-
dors de les medalles d’or.

Les medalles de plata 
van ser per Dídac Urbano, 
Pol Urbano, Joan Ramon 
Belchi i Pola Alemany, que 

van lluitar de forma molt 
digna fins a la final. Per úl-
tim, les medalles de bronze 
van recaure en Ricardo 
Poyatos, Hodefa Aaidoun, 
Aleix Durán, Irina Sinobas i 
Aarón Muñoz, que van cau-
re eliminats a la semifinal.

També van participar 
Adrián Gómez, Pol Hormi-
go i Arianny Martins. Tots 
els taekwondistes estaven 
dirigits per José Luis Prieto 
i Yolanda Cortés. / Balmes 
Rubí

nATACIó SInCROnITzAdA | COnSeLL eSCOLAR

Tres triomfs del CNR al Consell Escolar
La secció de natació sincro-
nitzada del Club Natació Rubí 
va aconseguir un triple èxit 
en les jornades de Figures i 
Tècniques del Consell Esco-
lar Esportiu de Barcelona, 
que va tenir lloc a finals de 
febrer i principis de març a 
Barcelona. 

En Nivell B3, A2 i A1, els 
equips rubinencs es van pro-
clamar campions. A més, en 
Figures Individuals, Helena 
Serrano va quedar segona i 
Naroa López, tercera. / DdR

Membres d’Arquers Rubí durant la prova. / Cedida

El conjunt del Cent Patins ha quedat segon a la Lliga Nacional. / Cedida

Els integrants del Balmes que van competir. / Cedida

Algunes de les participants rubinenques de les jornades. / Cedida



Divendres, 24 de març de 2017ESPORTS 31
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA | COMARCAL

Sis triomfs de les 
gimnastes del Regina 
Carmeli a la Final Comarcal

Les gimnastes del Regina 
Carmeli van arrasar en la 
Final Comarcal disputada 
a Terrassa el 18 de març. A 
més d’imposar-se en 7 cate-
gories per equips (Benjamí 
A i B, Aleví A i B, Infan� l A 
i B i Cadet A), sis rubinen-
ques van pujar al graó més 
alt del podi en les seves 
categories. 

Mónica Moraira va gua-
nyar en Benjamí A, per 
davant de les seves com-
panyes Aroa Cervantes i 
Abril Cantón. En Benjamí B, 
Andrea González es va im-
posar i Aurara de la Fuente 
va quedar tercera. 

En Aleví A, Daniela Pérez 

va ser primera i Mar Gámez, 
segona. En Aleví B, Ainoha 
López va imposar-se a la 
resta, per davant de les se-
ves companyes Natalia Pazo 
i Victoria Labat. 

En Infan� l B, Marta Co-
ronas va ser tercera, mentre 
que en Infan� l A va guanyar 
Aina Canovas, segona va 
ser Natalia Mallen i tercera 
Ainhoa Leiva. 

En Cadet A, Miriam Co-
ronas es va imposar, mentre 
que Paula Sánchez va ser 
segona i Ainhoa Tiriñena va 
quedar tercera.

Per úl� m, el Cadet B va 
quedar en segona posició 
per equips. 

  RESULTATS 
Benjamí A
1a Mónica Moraira; 2a Aroa Cervantes; 3a Abril Cantón
Benjamí B
1a Andrea González; 3a Aurara de la Fuente
Aleví A
1a Daniela Pérez; 2a Mar Gámez
Aleví B
1a Ainhoa López; 2a Natalia Pazo; 3a Victoria Labat
Infantil A
1a Ainhoa Cánovas; 2a Natalia Mallen; 3a Ainhoa Leiva
Infantil B
3a Marta Coronas
Cadet A
1a Miriam Coronas; 2a Paula Sánchez; 3a Ainhoa Tiriñena

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

L’atleta Jan Badia, sisè en els 1.000 metres 
llisos del Campionat d’Espanya Cadet
L’atleta rubinenc Jan Badia, de 
la Unió Atlè� ca Rubí (UAR), va 
quedar sisè en la prova dels 
1.000 metres llisos en el XXX 
Campionat d’Espanya Cadet 
de pista coberta disputat el 
passat cap de setmana a Ante-
quera. Badia va córrer la semi-
fi nal en 2:41:71, aconseguint 
l’accés a la fi nal. En aquesta, 
va fer una marca de 2:41:35, 
fet que li va suposar la sisena 
posició i una millor marca per-
sonal. Cal recordar que l’atleta 
rubinenc ha estat lesionat i 
només ha pogut entrenar dos 
mesos amb con� nuïtat. 

Trasplant run al Forum
Diumenge es va córrer la 4a 
edició de la Transplant Run 
al Parc del Fòrum de Barce-
lona, una cursa solidària de 
5 quilòmetres. Dos atletes 
de la UAR hi van par� cipar. 
Mario Suárez, amb un temps 
de 16:27, es va classifi car en 
tercera posició i com a primer 
en la categoria de veterans, 
mentre que Juan Almagro 
va acabar amb un temps de 
25:33. / UAR A l’esquerra, Jan Badia. A la dreta, el podi amb Mario Suárez. 

Foto de família de les gimnastes rubinenques a la Final Comarcal. 
/ Cedida

Diversos components del Club 
Pa� natge Rubí (CPA) van assis� r el 
passat cap de setmana a exàmens 
de dues categories. Per una ban-
da, la pa� nadora rubinenca Nora 
Llançà es va presentar a exàmen 
de la categoria Lliure Iniciació 
A, certificació que va aconse-
guir superar. Per altra banda, en 
Cer� fi cat de la modalitat Figures 
Obligatòries es van presentar tres 
membres del club rubinenc, com 
són Carla Bou, Irene Escañuela i 
Sergi Rull. / CPA

Bons resultats per al 
Club Pa� natge Rubí

PATINANTGE | CERTIFICATS

Alguns dels pa� nadors i pa� nadores que van realitzar l’examen. / Cedida
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