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ZONA MERCADO
223098 MAGNIFICO PISO consta de 4 hab. (2 dobles) 
y ext. Comedor con salida a balcón en una orienta-
ción inmejorable. Piso en una comunidad con 
ascensor y en la zona más buscada de la ciudad, a 2 
min. andando del mercado, 5 minutos de la calle 
mayor y 10 min. de los Ferrocarriles. (Cee: en trámite) 

83 m²· 4 hab.· baño · ascensor              PVP 164.000 €

669 011 355
www.donpiso.com

VENDEMOS TU PISO 
AL MEJOR PRECIO

ZONA PROGRÉS - LA SALA
221675
con acceso directo del salón, todo ext. y sol. Garaje 
de uso exclusivo y dispone de altillo de la misma 
superficie. Con una pequeña reforma puede tener un 
piso con las prestaciones de una casa en la mejor 
zona de Rubí, muy cerca de La Sala. (Cee: en trámite)

102 m² · 4 hab.· baño · aseo                  PVP 255.000 €

>> Un total de 55.250 rubinencs i rubinenques podran decidir 
aquest diumenge si volen canvi o con� nuïtat a l’Ajuntament

Xavier 
Corbera

Impuls
Republicà

Impuls republicà
Fes el canvi!

Cita amb les urnes

Nou èxit de públic al fes� val Los 40
Primavera Pop, tot i l’amenaça de pluja

Pàg. 28
Ajuntament de Rubí - Lalui Puig

«La polí� ca és un acte d’equilibri entre la gent que vol entrar i aquells que no volen sor� r» (Jacques Bénigne Bossuet, intel·lectual francès del s. XVII)
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Solidària del 
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Nova manifestació contra el centre 
de menors estrangers no acompanyats
M. CABRERA

Els veïns de Can Rosés es 
van tornar a mobilitzar di-
lluns per protestar contra 
el centre de menors estran-
gers no acompanyats que la 
Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA) vol traslladar a 
l’Hotel Terranova.

Després de les dues con-
centracions de la setmana 
passada al barri, el col·lec� u 
va decidir en aquesta ocasió 
fer una marxa fi ns al centre 
de la ciutat. Després de 
recórrer diversos carrers 
de Rubí, la mobilització va 
fi nalitzar a la plaça del Doc-
tor Guardiet, on es va llegir 
un manifest elaborat per 
la plataforma Stop Centre 
de Menors i l’Associació de 
Veïns Districte 5 El Portal 
de Ca n’Oriol. Centenars de 
persones van par� cipar en 
la marxa, així com l’alcal-
dessa, Ana M. Mar� nez, i 
altres membres del govern 
del PSC.

En el manifest que van 

densitat demogràfi ca de la 
zona”. El manifest també 
diu que no es tracta d’un 
cas de xenofòbia, que la 
reacció hauria estat igual si 
els menors fossin de Lleida o 
Sevilla i que Rubí vol acollir, 
però “no així”.

D’altra banda, Rubí Acull 
també va organitzar una 
manifestació per ahir dijous 
al vespre a favor d’acollir els 
adolescents i sobre la qual 
informarem la setmana 
vinent.

llegir els membres de la pla-
taforma, el col·lec� u insta 
a la Generalitat a “trobar 
un allotjament i serveis 
socioeduca� us alterna� us, 
correctes i justos (...) perquè 
es� guin degudament atesos 
i puguin dur a terme inicia-
� ves inclusives en l’entorn” 
i cri� ca l’administració per 
imposar una situació que 
també afecta “aquests ado-
lescents desemparats que 
són assenyalats, arraconats 
i amuntegats en l’engany, les 

promeses i les men� des”.
Pel col·lec� u, el centre 

de menors estrangers no 
acompanyats, que ha de 
donar allotjament a 80 me-
nors subsaharians que van 
arribar a Catalunya l’es� u 
passat, és una instal·lació 
que va “en contra de tota 
lògica socioeducativa” i 
assenyalen que “en altres 
municipis han creat pro-
blemà� ques”, que en el cas 
de Can Rosés “es veurien 
amplificades per la baixa 

Centenars de manifestants van recórrer els carrers de Rubí. / Carla Abril

De� nguts dos homes a la carretera 
de Sabadell amb 23 kg de haixix
Agents dels Mossos d’Es-
quadra de la comissaria de 
Rubí van detenir diumenge 
passat dos homes, de 23 i 
20 anys i nacionalitat fran-
cesa, com a presumptes 
autors d’un delicte de tràfi c 
de drogues i d’un altre de 
resistència i desobediència 
als agents de l’autoritat.

Els fets es van produ-
ir pels volts de les 18.30 
hores quan els agents van 
rebre un avís que a la car-
retera de Sabadell de Rubí 
hi havia una furgoneta 
carregada de droga. En ar-
ribar al lloc, els agents van 
localitzar la furgoneta sola 
al carrer i van esperar que 
s’atansés algú.

Poca esto-
na després, els 
agents van veu-
re dos homes 
que s’acostaven 
al vehicle, però 
que en desco-
brir als policies 
van girar cua per 
intentar fugir. 
En la fugida, els 
homes es van 
separar sense 
èxit, ja que els 

agents van detenir-los als 
dos.

Els arrestats van inten-
tar deslliurar-se d’un te-
lèfon que va ser localitzat 
pels agents i durant l’es-
corcoll es van localitzar dos 
telèfons més i 745 euros 
en bitllets pe� ts que duien 
a sobre.

Dins del vehicle hi havia 
cinc paquets d’haixix d’un 
pes total de 23 kg. Aquesta 
substància, venuda al de-
tall, té un valor al mercat 
il·lícit de 128.000 euros.

Els arrestats van passar 
a disposició judicial i van 
ingressar a presó per ordre 
del jutjat de guàrdia de 
Rubí. / DdR

REDACCIÓ

El Par� t dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) de Rubí va emetre un comuni-
cat aquest dilluns en relació a l’ober-
tura d’un centre de menors no acom-
panyats a l’an� c hotel Terranova, a 
Can Rosés. En aquest comunicat els 
socialistes exigeixen al govern de la 
Generalitat que “dialogui amb l’Ajun-
tament de Rubí i amb la ciutadania 
i que deixi de prendre decisions 

unilaterals per després amagar-se 
darrere de l’alcaldessa perquè els 
solucionin els problemes”. 

A més, també demanen a la Ge-
neralitat que “respec�  l’Ajuntament 
i els ciutadans i ciutadanes de Rubí”, 
alhora que assenyalen que “fa molts 
anys que la Generalitat no aixeca 
el telèfon davant les necessitats 
de Rubí”. Segons el PSC, cal buscar 
solucions efec� ves “i per la via de la 
imposició que u� litza la Generalitat 

no ho aconseguirem”. 
D’altra banda, els socialistes ru-

binencs també posen de relleu “la 
incapacitat manifesta del govern, i 
especialment d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, per gestionar 
l’arribada de menors estrangers no 
acompanyats”. 

Segons el comunicat, el PSC 
sempre estarà a favor de la integra-
ció social d’aquelles persones que 
arriben al nostre país a cercar un 

futur millor, però per aconseguir-ho 
“cal diàleg, treball conjunt i defugir 
de les decisions anàrquiques que 
pren el govern”. 

També insten a la Generalitat 
a tancar urgentment el ‘Protocol 
d’aterratge’ que va anunciar a l’abril 
amb la par� cipació de tots els agents 
implicats per coordinar millor les ac-
cions per l’obertura de nous centres 
de menors estrangers no acompa-
nyats als municipis.

El PSC de Rubí exigeix a la Generalitat que “no prengui 
decisions unilaterals” sobre el trasllat del centre

REDACCIÓ

Segons informa l’Ajunta-
ment, la Junta de Govern 
Local ha resolt denegar 
l’aprovació prèvia del Pro-
jecte d’Actuació Específi-
ca (PAE) persentat per la 
mercantil AJK Inversiones 
Cantábricas y Portuarias SL 
per a l’obertura del dipòsit 
de residus no perillosos a 
Can Balasc. 

L’empresa va presentar 
al consistori rubinenc el pas-
sat 6 de novembre aquest 
projecte. Un cop admès a 
tràmit per l’Ajuntament, 
es va sol·licitar informe 
als organismes sectorials 
afectats i es va sotmetre 
a un període d’informació 
pública durant el qual es 
van presentar més de mil 
al·legacions. 

L’administració local va 
fer un requeriment d’es-
menes tècniques com a 
conseqüència del qual la 
mercan� l va presentar un 
Text refós del PAE el passat 
23 d’abril. Segons fonts 
municipals, en aquest text 

Part de la droga incautada. / Mossos d’Esquadra
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Les AMPA i les AFA demanen al consistori 
reformular les subvencions dels Casals d’Es� u
REDACCIÓ

Les Associacions de Mares 
i Pares d’Alumnes (AMPA) i 
les Associacions de Famílies 
d’Alumnes (AFA) demanen 
als partits polítics que es 
comprome� n a reformular la 
subvenció d’ajuts a les famíli-
es de cara a l’organització dels 
Casals d’Es� u.

Fa dos anys va canviar la 
legislació per tal de concedir 
els ajuts, que a Rubí suposa-
ven uns 10 euros per setmana 
i infant. Ara, els ajuts es ges-
� onen d’una forma diferent i 
cal que les en� tats entreguin 
més documentació per tal de 
beneficiar-se. Això provoca 
una feina de sobrecàrrega a 
les AMPA i AFA, que tenen 
un caràcter voluntari i desin-
teressat.

En un comunicat, les 
AMPA i AFA de Rubí acusen 
l’Ajuntament de “no haver 
donat resposta a les sol-
licituds” i de no esforçar-
se sufi cient per “fer arribar 
aquests recursos econòmics 
a les famílies”.

Per aquest mo� u, les en-
� tats, aprofi tant l’època elec-
toral, han demanat als par� ts 

polí� cs que es comprome� n 
a “reformular la subven-
ció d’ajuts a les famílies per 
poder-la aplicar als propers 
casals d’estiu del 2020”, a 
“comptar amb la par� cipació 
de les AMPA i les AFA per 
aquest procés de redefi nició”, 
i a “mantenir, de forma peri-
òdica, reunions amb respon-

sables de les AMPA i les AFA, 
l’equip tècnic de l’Ajuntament 
i responsables polí� cs”.

Resposta de Ajuntament
Segons el consistori, l’Ajun-
tament ha de considerar 
aquesta aportació econòmi-
ca municipal com una sub-
venció, com estableix la llei 

Cada any, les AMPA organitzen Casals d’Es� u per a tots els infants 
de la ciutat. / Arxiu

Els pensionistes recorden que 
les eleccions europees són importants 
per al futur de les pensions

El Moviment per unes Pen-
sions Públiques Dignes de 
Rubí s’ha tornat a mobilitzar 
aquest dimarts al matí per 
defensar unes pensions pú-
bliques ajustades al cost de 
la vida. A la manifestació, els 
pensionistes han recordat 
que aquest diumenge, a més 
de les eleccions locals, també 
s’escolliran els diputats que 
representaran l’estat espanyol 
al Parlament Europeu i han 
assenyalat que les decisions 
d’aquest organisme, tot i 
que sembla que es� gui lluny, 
afecten diàriament la vida 
quo� diana de tots. 

Els portaveus del movi-
ment reconeixen que la Unió 
Europea té competències 
limitades en l’àmbit social, 

tot i que dona directrius als 
països membres. A més, han 
cri� cat que, en el tema de les 
pensions, la UE ha posat en 
marxa la disposició sobre el 
Producte Europeu de Pensi-
ons Personals Privats (PEPP), 
un producte que consideren 
que és “un altre invent per 
afavorir la banca privada, 
com són els Fons de Pensions 
Privats”. Segons el col·lec� u, 
el PEPP, que va ser aprovat 
amb el suport de PP i Cs, 
l’abstenció del PSOE i el vot en 
contra de Podem, EUiA i ERC, 
no afecta els actuals pensio-
nistes, sinó els propers que es 
jubilin. Per això, insisteixen en 
la necessitat de mobilitzar-se 
per garan� r el sistema públic 
de pensions. / DdR

La manifestació va recórrer el centre de la ciutat. / C.C.

catalana. Aquest fet obliga 
el consistori a comprovar 
que les en� tats compleixen 
els requisits exigits per la llei 
als benefi ciaris de qualsevol 
subvenció, com qualsevol 
altra entitat. L’Ajuntament 
admet que això representa 
un procediment més feixuc 
per a les AMPA i les AFA, però 
considera que “també que 
és un sistema que ofereix 
més garan� es pel que fa a la 
ges� ó dels recursos públics”. 
A més, apunten que un canvi 
en la línia del que demanen 
les entitats, que proposen 
que siguin les famílies que 
sol·lici� n les subvencions en 
comptes de les en� tats, faria 
que la tramitació fos menys 
efi cient i traslladaria la seva 
càrrega (sol·licitud i justifi-
cació) a les famílies, fet que 
podria suposar un descens 
de sol·licituds.

Tot i això, l’Ajuntament 
assegura que treballarà en 
la direcció que proposen les 
entitats, buscant el màxim 
consens dels agents impli-
cats. Aquest canvi de sistema 
passa per aprovar al Ple unes 
noves bases de concurrència, 
tal com preveu la llei.
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Ana M. 
Martínez
PSC

“Els reptes s’han 
conver� t en 
realitat, volem 
imaginar més Rubí”

Xavier 
Corbera
ERC

“Cal triar entre 
ERC o repe� r el 
que hem viscut 
els darrers 4 anys”

MARTA CABRERA

Els 10 candidats a l’alcaldia 
a l’Ajuntament de Rubí van 
par� cipar dimarts al vespre 
a la Biblioteca en el debat 
electoral organitzat per Ràdio 
Rubí, que es va poder seguir 
en streaming tot i alguns pro-
blemes tècnics a l’inici.

El debat va girar al voltant 
de quatre grans temes de 
ciutat que les moderadores, 
les periodistes Patri Díaz i 
Pamela Mar� nez, van posar 
sobre la taula: el Pla d’Orde-
nació Urbanís� ca Municipal 
(POUM), l’habitatge, la mobi-
litat i les urbanitzacions.

Abans, tots els candidats 
van dir una debilitat, una 
amenaça, una feblesa i una 
oportunitat de la ciutat de 
Rubí. El debat, que més aviat 
va ser un intercanvi cordial 
de propostes, va servir per 
conèixer en les distàncies cur-
tes els candidats, que en les 
grans qües� ons tampoc van 
mostrar massa diferències, 
més enllà d’alguns ma� sos. 
Per exemple, el Par� t Socia-
lista de Catalunya (PSC) es va 

quedar sol defensant el text 
refós del POUM, un planeja-
ment que Ana M. Mar� nez, 
la candidata socialista consi-
dera que cal aprovar. La resta 
de formacions, fi ns i tot Rubí 
Republicana i Vox –que no 
tenen representació al Ple–, 
aposten per començar-ne un 
de nou, perquè consideren 
que està “obsolet”. Única-
ment el Par� t Popular (PP) 
va mostrar un posicionament 
ambigu, el seu candidat, Juan 
José Giner, va dir que la ciutat 
necessita que “s’aprovi”, però 
alhora va demanar un con-
sens “de tres quartes parts 
del Ple”.

Habitatge i ocupes
Pel que fa al bloc sobre ha-
bitatge, els candidats van 
ser més concrets. Mar� nez 
va reconèixer que el resul-

tat per rebaixar el nombre 
de pisos buits a la ciutat ha 
resultat “infructuós”, però 
va explicar que s’ha donat 
suport a la gent que ha estat 
desnonada.

La candidata d’En Comú 
Podem (ECP), Ànnia García, 
va dir que “cal incen� var el 
lloguer de pisos buits” per 
crear una borsa d’habitatge 
municipal. Una posició similar 
va mantenir la candidata de 
l’Alterna� va d’Unitat Popular 
(AUP), Betlem Cañizar, que va 
dir que és necessari “aturar 
l’emergència habitacional, 
des� nar recursos a fer pisos 
d’emergència i incrementar 
el parc públic”. 

Per la seva banda, l’alcal-
dable d’ERC, Xavier Corbera, 
va incidir en el compromís 
de “multar els grans tenidors 
que tenen pisos buits”, men-

tre que Lluís Roset, candidat 
de Rubí Republicana (RR), va 
posar l’accent en la necessitat 
de destinar habitatge “per 
a gent gran i joves”. Jaume 
Buscallà, el candidat de Junts 
per Rubí (JxR), va explicar la 
seva proposta “d’expropiar 
habitatges a mig construir 
que estan abandonats”, men-
tre que Toni García, de Veïns 
per Rubí (VR), es va compro-
metre a construir 70 pisos 
de protecció ofi cial durant el 
mandat.

L’alcaldable de Ciutadans 
(Cs), Roberto Mar� n, va res-
saltar que cal lluitar contra 
“les màfi es d’ocupació”, el re-
presentant del PP va defensar 
que cal una “llei an� okupa”, 
mentre que la candidata de 
Vox, Vanessa Garrido, va dir 
que “és intolerable l’ocupació 
dels habitatges par� culars”.

Urbanitzacions i mobilitat
El darrer bloc, que es va 
tractar molt per sobre per 
la manca de temps, es va 
centrar en mobilitat i urba-
nitzacions. Tots els grups de 
l’oposició van coincidir en la 
necessitat de més neteja i 
manteniment a les urbanit-
zacions i JxR, VR, Vox, PP van 
demanar més seguretat. El 
PSC va recordar que Rubí té 
220 km de carrers i que això 
suposa una difi cultat en el 
manteniment. 

En relació a la mobilitat, 
els candidats van recalcar la 
necessitat d’aprovar un Pla de 
Mobilitat; ERC, el PSC i l’AUP 
van posar sobre la taula el 
repte de la mobilitat sosteni-
ble; Cs, ECP i JxR van proposar 
millores del transport públic i 
VR i el PP van prometre més 
aparcament.

Roberto 
Martín
Cs

“Hem demostrat 
que som capaços 
de posar-nos 
d’acord, cal actuar”

Betlem 
Cañizar
AUP

“Som l’única força 
que pot incidir 
en la renovació 
democrà� ca real”

Ànnia 
García
ECP

“Som la gent 
dels barris, de les 
en� tats, del carrer, 
del Sí se puede”

Jaume 
Buscallà
JxR

“Cal un canvi 
i nosaltres 
volem liderar-lo, 
coneixem la ciutat”

Juan José 
Giner
PP

“Tenim una 
oportunitat de 
canvi polí� c i 
passa pel PP”

Toni 
García
VR

“Després de tants 
anys de PSC, ERC, 
Cs i PP, som l’única 
garan� a de canvi”

Lluís 
Roset
RR-PR

“Volem ser una 
peça clau per 
la República 
Catalana”

Vanessa
Garrido
Vox

“Tenim ganes de 
sumar i aportar 
idees, volem una 
oportunitat”

Els 10 candidats a l’alcaldia, moments abans d’iniciar el debat electoral de Ràdio Rubí. / Carla Abril

POUM, habitatge, mobilitat i urbanitzacions 
centren un debat electoral sense debat
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Els rubinencs aniran a les urnes amb 
el repte de millorar la parti cipació

EVOLUCIÓ DE L’ABSTENCIÓ A 
LES ELECCIONS MUNICIPALS A RUBÍ

Les urnes s’obriran diumenge 
perquè els 55.250 rubinencs 
que poden parti cipar en les 
eleccions municipals dipositi n 
el seu vot. El percentatge de 
persones que acudiran a votar 
és una de les incògnites de la 
cita electoral de diumenge. 
En les darreres, les del 2015, 
el 48,99% de la població amb 
dret a vot va decidir quedar-se 
a casa. De fet, fa 32 anys que 
en unes eleccions municipals 

els rubinencs no superen la 
parti cipació del 60%. 

Aquestes dades negati ves, 
però, poden ser història diu-
menge si l’electorat decideix 
seguir la tendència a l’alça en 
la parti cipació en les eleccions, 
siguin del ti pus que siguin. 

Des que els rubinencs van 
anar a votar a les municipals 
del 2015, han anat a les urnes 
cinc vegades més, tres cops al 
Congrés i dos al Parlament. En 
tots els casos, la parti cipació 
s’ha incrementat de forma 
notable –no ha  baixat mai 
del 60%– i Rubí ha passat de 
ser una de les ciutats més 
abstencionistes a una ciutat 
que participa com la que 
més. L’exemple més clar són 
les eleccions al Parlament del 
2017, on només es va abstenir 
el 19,79% de la població.

10 candidatures
Més enllà de la parti cipació, 
de la cita electoral de diumen-
ge sorti rà la nova confi guració 
del Ple, que haurà d’investi r 
un nou alcalde o alcaldessa 
d’entre les 10 candidatures 
que opten en aquestes elec-
cions. / DdR

Font: Ajuntament de Rubí

Corbera defensa ERC com “l’únic parti t que pot 
batre els socialistes” en les eleccions municipals

LARA LÓPEZ

La pluja no va aturar l’acte 
central de campanya d’Es-
querra Republicana de Cata-
lunya (ERC) per a les eleccions 
municipals del 26 de maig, 
que va reunir més d’un cente-
nar de persones a la plaça del 
Doctor Guardiet divendres al 
vespre. L’alcaldable d’ERC, 
Xavier Corbera, es va mostrar 
entusiasmat per veure molts 
rubinencs i rubinenques que 
“tenen ganes d’un canvi polí-
ti c” i va animar a la ciutadania 
a votar per aquells que són 
l’única garanti a de guanyar 
al PSC a les eleccions muni-

cipals. “Som els que els hi 
estem trepitjant els talons, 
els que estem rebent els atacs 
més bèsties d’aquests dies 
de campanya”, va afi rmar el 
candidat republicà.

ERC va defensar la can-
didatura del seu parti t com 
la millor opció per canviar el 
projecte de ciutat i va cele-
brar haver portat endavant 
projectes com l’illa de via-
nants i la remodelació de la 
plaça del Doctor Guardiet. El 
candidat republicà va criti car 
la “irresponsabilitat i manca 
de transparència” del govern 
socialista aquesta setmana 
en relació a l’obertura del 

centre d’estrangers menors 
no acompanyats a Can Rosés, 
afi rmant que l’equip socialista 
ha jugat amb els senti ments 
dels veïns per guanyar vots. 
“Nosaltres governarem per 
a tots els rubinencs, inde-
pendentment de la proce-
dència, llengua o religió”, va 
assegurar.

L’acte va comptar amb 
les intervencions de Montse 
Soler, número 2 d’ERC Rubí; 
Carolina Telechea, diputada 
d’Esquerra al Congrés; i el 
discurs fi nal del vicepresident 
del govern de la Generalitat, 
Pere Aragonès. 

Carolina Telechea va afi r-

mar que el 26-M “ens hi 
van la llibertat i els drets”, 
remarcant la importància 
de votar i guanyar també a 
les eleccions europees, que 
se celebren el mateix dia, ja 
que és la primera vegada a 
la història que un català és 
candidat a la presidència de 
la Comissió Europea i és un 
políti c a la presó, l’exvicepre-
sident de la Generalitat, Oriol 
Junqueras.

Per la seva banda, el Con-
seller d’Economia i Hisenda, 
Pere Aragonès, va afirmar 
que la ciutat necessita “aca-
bar amb un model de govern 
anti c i apostar per una políti ca 
de proximitat, valenta, amb 
valors ètics i compromís”. 
Aragonès es va comprometre 
a treballar braç a braç amb el 
possible govern republicà de 
Rubí per “millorar les condici-
ons de vida dels habitants”.

“Volem que, a parti r del 
26 de maig, la gent torni a 
senti r-se orgullosa de ser de 
Rubí” va proclamar Corbera. 
El líder republicà va negar 
novament la possibilitat de 
pacte de govern amb el PSC i 
va allargar la mà a les forces 
de l’oposició d’esquerres. Un 
cop més, el periodista Jordi 
Margarit va ser el presenta-
dor de l’acte d’ERC Rubí.

CRISTINA CARRASCO

Maria Jesús Montero, minis-
tra d’Hisenda del govern de 
Pedro Sánchez, actualment 
en funcions, va visitar dimarts 
Rubí, unes hores després de 
la consti tució de les Corts Ge-
nerals, per donar suport a la 
candidatura socialista a Rubí, 
encapçalada per l’actual alcal-
dessa, Ana M. Martí nez.

En un acte de campanya 
que va tenir lloc a la plaça 
d’Aragó, a Ca n’Oriol, Montero 
va mostrar-se “il·lusionada 
perquè el nou cicle políti c que 
s’ha iniciat amb la victòria de 
Pedro Sánchez a les eleccions 
generals es contagiï a totes les 
administracions”. En aquest 
senti t, va demanar el suport 
al PSC i a la seva candidata per 
poder “redoblar el nombre de 
regidors” i seguir treballant en 
el projecte socialista, amb el 
municipalisme com a senya 
d’identi tat.

La ministra va assegurar 
que estava convençuda que 
aquest suport seria una re-
alitat “després de la gestió 
realitzada aquests 4 anys, 

Montero, ministra d’Hisenda, visita Rubí per donar 
el seu suport a la candidatura d’Ana M. Martí nez

malgrat comptar amb un 
nombre de regidors reduït, 
que ha fet tot el possible per 
millorar la qualitat de vida de 
la ciutadania”.

Per la seva banda, Ana M. 
Martí nez va agrair el suport de 
la ministra Montero. Durant la 
seva intervenció, l’alcaldable 
socialista va tornar a criti car 
la gesti ó de la Generalitat pel 
que fa al trasllat d’un centre 
de menors estrangers sense 
família i va insisti r que “Rubí 
és una ciutat d’acollida i un 

exemple de convivència” i 
que “no deixarem que ERC 
ni ningú ens acusi d’una cosa 
que no som”.

Per Martí nez, la Genera-
litat “ens truca per donar-nos 
notí cies d’aquest ti pus”, però 
no es recorda de Rubí per 
qüestions com un hospital 
de referència a la ciutat, per 
la construcció de la segona 
estació de ferrocarrils, els 
nous edifi cis dels jutjats o la 
nova Escola el Bosc. “Són rei-
vindicacions que fa molts anys 

que fem al govern català, però 
per aquestes no ens truquen”, 
va apuntar.

L’alcaldable del PSC ha 
demanat als assistents el seu 
vot en els pròxims comicis de 
diumenge per seguir treba-
llant per la ciutat i pel barri de 
Ca n’Oriol i ha enumerat pro-
jectes pendents com la remo-
delació del Parc de Ca n’Oriol, 
la millora del carrer Lourdes, 
la pacifi cació de l’avinguda de 
l’Estatut i la dinamització dels 
comerços del barri.

Xavier Corbera, amb el conseller d’Economia, Pere Aragonés, i la número 2 de la candidatura, Montse 
Soler. / L. López

Montero i Martí nez van atendre els mitjans abans d’iniciar l’acte. / C. Abril
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Vota Xavier Corbera 
Alcalde

Fes el canvi!
Va! 
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JAUME BUSCALLÀVOTA!

NOSALTRES SÍ
LIDERAREM EL CANVI
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Carrizosa: “Cs és l’únic vot 
cons� tucionalista ú� l per evitar 
que el PSC pac�  amb ERC”
REDACCIÓ

“Ciutadans és l’únic vot cons-
� tucionalista ú� l per a evitar 
que el PSC pac�  amb ERC als 
ajuntaments”, així ho consi-
dera el portaveu de Ciutadans 
(Cs) al Parlament, Carlos Car-
rizosa, qui va visitar dimecres 
el Mercat Municipal de Rubí 
acompanyant l’alcaldable de 
la formació, Roberto Mar� n, 
i la diputada Sonia Sierra. “El 
vot taronja és l’únic que pot 
actuar com a mur de conten-

ció contra el separa� sme i el 
populisme” en les eleccions 
del 26 de maig, va afirmar 
Carrizosa. 

El portaveu parlamentari 
va afegir que votar el PP 
suposa “córrer el risc de � rar 
el vot”, ja que si no obtenen 
representació, el vot al PSC 
podria anar dirigit a “afermar 
ERC, a penjar llaços grocs 
a l’ajuntament o a pagar 
‘xiringuitos’ com l’Associació 
de Municipis per la Indepen-
dència (AMI)”.

Per la seva banda, durant 
la visita al Mercat, Roberto 
Martín, va mostrar el seu 
“total suport als paradistes”, 
ja que considera que en els úl-
� ms anys han perdut clientela 
possiblement a causa de la 
falta d’aparcament a la zona. 
En aquest sen� t, el candidat 
local de Cs s’ha compromès a 
“impulsar totes les mesures 
necessàries per a atreure 
més ciutadans fi ns a aquest 
mercat”. Mar� n ha avançat 
la possibilitat d’ampliar l’ho-
rari del pàrquing municipal 
i crear més espais rotatoris 
gratuïts per als clients de 
l’equipament.

Visita a les urbanitzacions
Diumenge, l’equip de Cs Rubí 
va visitar Castellnou per ex-
plicar al veïnat les seves pro-
postes electorals per a les 
urbanitzacions. Una vintena 
de veïns es van apropar a 
la paradeta del partit per 
conèixer aquestes propostes 
i traslladar a la formació les 
seves problemà� ques. 

M. CABRERA

L’acte central de campanya de 
l’Alterna� va d’Unitat Popular 
(AUP), que va tenir lloc dime-
cres a la tarda a la plaça de la 
Nova Estació, va comptar amb 
la presència de Vidal Arago-
nès, diputat de la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP), a més 
de l’alcaldable de la formació, 
Betlem Cañizar, i la número 2, 
Eulàlia Formiguera. 

Cañizar va explicar que 
l’AUP vol “desenvolupar a la 
ciutat el dret a la vida dig-
na, lliure de violències, una 
ciutat feminista, equita� va, 
cuidadora, amb un municipi 
cohesionat i que les ins� tuci-
ons siguin corresponsables, 
amb la sostenibilitat huma-
na i ambiental com a pilars 
centrals”. La candidata va 
subratllar que cal construir 
Rubí “de forma col·lec� va” i 
representar no només la gent 
que pugui votar l’AUP, sinó 
tota la població.

També va parlar la nú-
mero 2 de la candidatura, 
Eulàlia Formiguera, que va 
posar l’accent en les propos-
tes més importants per a la 
candidatura, entre les quals 

hi ha la universalització dels 
Serveis Socials, l’obertura de 
centres oberts per a infants i 
adolescents i de casals de la 
gent gran, reivindicar l’Hospi-
tal General com a centre hos-
pitalari de referència, lluitar 
contra la segregació escolar 
i construir una xarxa de cen-
tres cívics. Formiguera també 
va defensar que “cal una 
polí� ca d’habitatge valenta, 
incrementar el parc públic 
amb adquisició o construcció, 
multar els bancs i incremen-
tar els habitatges des� nats 
al lloguer social”. Per úl� m, 
va remarcar la necessitat 
de millorar l’urbanisme de 

la ciutat. 
El diputat Vidal Arago-

nès, per la seva banda, va 
reivindicar l’1 d’octubre i va 
carregar contra el govern de 
la Generalitat, que considera 
que “no ha donat resposta a 
les classes populars i ha im-
pulsat polí� ques neoliberals”. 
També va demanar el vot per 
l’AUP: “És la garan� a d’un vot 
més a l’esquerra a la ciutat i 
de compromís absolut amb el 
dret a l’autodeterminació”. 

L’acte va acabar amb un 
concert del grup Set de Rum-
ba. L’AUP tancarà la cam-
panya avui a les 19 hores a 
l’Ateneu. 

“La sostenibilitat humana i ambiental”, 
els grans pilars del projecte de l’AUP

Betlem Cañizar i Eulàlia Formiguera amb Vidal Aragonès. / Carla Abril

Selecció d’immobiliàries del 
col·lectiu API

Gestionem conjuntament el teu immoble

Amb nosaltres guanyes 
temps i rendibilitat

maxim

santcugat.apialia.cat  -  93 481 46 29  -  santcugat@apialia.cat

Ara també a Rubí 
i Cerdanyola!

El candidat de Cs, amb Carlos Carrizosa, Sonia Sierra, i altres mem-
bres del par� t. / Cedida



Rubí Republicana, convençuda 
d’obtenir representació al Ple

El PP presenta la seva candidatura 
com “l’alternativa més eficaç a la 
mala gestió actual de l’Ajuntament”

Membres de la candidatura Rubí Republicana i de Primàries Catalunya, en la roda de premsa. / M.C.

M. CAbrerA

La candidatura Rubí Repu-
blicana-Primàries Catalunya 
va organitzar una roda de 
premsa en streaming dilluns a 
la plaça de Pere Aguilera, que 
va comptar amb la participa-
ció de la diputada i portaveu 
de Demòcrates Catalunya, 
Assumpció Lailla, a més del 
candidat a Rubí, Lluís Roset.

Des de Primàries Catalu-
nya lamenten que no s’hagi 
pogut aconseguir la unitat 
de l’independentisme i Lailla 
creu que la causa principal és 
que els partits independen-

tistes no han volgut perdre 
poder. “La unitat demana 
generositat i cedir poder a 
la ciutadania, configurant les 
llistes sense ordres sortides 
d’un despatx, això fa que els 
partits processistes perdin 
poder i no han volgut assumir 
aquesta pèrdua de poder”, 
considera Lailla, que creu que 
“la transcendència del mo-
ment demanava la unitat per 
recuperar els ajuntaments a 
Catalunya i perquè quan es 
torni a donar una nova opor-
tunitat com la de l’1 d’octubre 
hi hagin alcaldes independen-
tistes disposats a apostar per 

la independència”.
Per la seva banda, el can-

didat de Rubí Republicana, 
Lluís Roset, també va criticar 
la “manca de voluntat política 
dels partits independentistes 
per anar junts” i considera 
que els partits independen-
tistes “han fallat a Rubí i a 
Catalunya”. 

Roset està convençut que 
diumenge Rubí Republicana 
obtindrà representació a 
l’Ajuntament: “Vam comen-
çar fa 6 mesos, no sabem 
si serà prou per entrar amb 
força, però estic convençut 
que entrar, entrarem”. 

LArA López

L’Ateneu es va omplir diven-
dres passat al vespre en un 
acte de campanya del Par-
tit Popular de Rubí. L’acte, 
encapçalat per l’alcaldable 
popular, Juan José Giner, que 
va estar acompanyat de gran 
part dels membres de la seva 
candidatura, va comptar amb 
l’assistència del diputat del 
Congrés, Joan López Alegre. 
Giner va afirmar que “a Rubí 
governarà el centredreta 
liberal” i que la seva candi-
datura és “l’alternativa més 
eficaç davant la mala gestió 
actual de l’Ajuntament”, ja 
que considera que aquest és 
el principal problema de la 
ciutat, i no la manca de recur-
sos ni de pressupost.

Giner va expressar el de-
sig del PP de remuntar el 
nombre de vots en aquestes 
eleccions locals, després d’un 
mandat amb només dos re-
gidors, que, a més, van ser 
expulsats del partit l’abril del 
2018 i van fer que el PP s’hagi 
quedat sense representació 
al consistori. En aquest sentit, 

l’expresidenta del PP, Mònica 
Querol, va expressar el seu 
penediment per no haver 
fet una altra llista el 2015. 
“Ara tenim la millor llista que 
podríem tenir”, va sentenciar 
Querol. El seu pare i mem-
bre històric del PP, Armand 
Querol, va agrair a Giner que 
lideri la candidatura del partit 
en moments difícils pel PP 
estatal.

Giner va descriure les ac-
cions més destacades del seu 
programa electoral: la rebaixa 
fiscal i política d’ajudes als 
petits empresaris i autònoms, 
cobrir la Riera per crear una 

zona comercial i més places 
d’aparcament i el desnona-
ment exprés d’okupes en 
24 hores, entre altres.

Cayetana Álvarez de Toledo 
dona suport a Giner
D’altra banda, la diputada 
del Congrés del PP per Bar-
celona, Cayetana Álvarez 
de Toledo, i el president del 
partit a Catalunya, Alejandro 
Fernández, van visitar Rubí 
dijous de la setmana passada 
la ciutat per donar suport a 
la candidatura de Juan José 
Giner i van ressaltar la feina 
feta per aquest. 

Vox assegura que el seu programa 
“és més social del que la gent pensa”

M. CAbrerA

La candidatura de Vox, que es 
presenta a les eleccions mu-
nicipals per primera vegada, 
es va presentar dilluns amb 
un acte al Rubí Forma. Es 
tractava del primer acte oficial 
de la candidatura, més enllà 
de l’enganxada de cartells, i 
de la presentació de la seva 
candidata, Vanessa Garrido. 
L’alcaldable va explicar que 
“el programa electoral de 
Vox és més social del que la 
gent es pensa” i va descriure 
les tres grans propostes del 
partit: urgències pediàtriques, 

atenció a la gent gran i més 
seguretat.

Pel que fa a les urgènci-
es pediàtriques, Garrido va 
defensar la creació “d’unitats 
de metges privats sufragades 
amb els diners dels impostos 
dels rubinencs, es tracta de 
canviar l’ordre de prioritats”, 
tot i que la Sanitat és una 
competència exclusiva de la 
Generalitat.

També va defensar que cal 
“crear una unitat d’acompa-
nyament per visitar i atendre la 
gent gran, així com per cobrir 
les seves necessitats domèsti-
ques”, una unitat que també 

“fomentaria l’ocupació entre 
els rubinencs”. Pel que fa a la 
seguretat, Garrido aposta per 
“més policia i més càmeres de 
videovigilància” per no haver 
de passejar per alguns punts 
de Rubí “amb el cor encongit”. 
La candidata de Vox considera 
que el programa electoral del 
partit “és fantàstic, però cal 
que els rubinencs el coneguin” 
i lamenta “el rebuig” amb 
el qual s’estan trobant: “No 
som misògins, ni feixistes ni 
racistes, som persones amb 
opinions una mica diferents”.

Manifestació d’antifeixistes
Abans de l’inici de l’acte, un 
grup de persones es van con-
gregar a la porta del Rubí 
Forma sota el crit de ‘Fora 
feixistes dels nostres barris’ i 
posteriorment van intentar in-
terrompre l’acte. Minuts més 
tard, un grup d’antiavalots dels 
Mossos d’Esquadra els va re-
conduir fora de l’edifici i l’acte 
de Vox va poder iniciar-se amb 
normalitat. La candidata va dir 
que se senten “agreujats” pel 
que consideren un “atac a la lli-
bertat d’expressió”. En acabar 
l’acte, els assistents van sortir 
per una altra porta. 

Vanessa Garrido va presentar la candidatura de Vox. / Carla Abril

Veïns per Rubí proposa crear una nova 
àrea verda a la zona de Can Fatjó
M. CAbrerA

Veïns per Rubí (VR) contem-
pla impulsar un Pla de Verd 
urbà per “garantir que Rubí 
sigui una ciutat verda”, un 
projecte que pretén plantar 
“centenars de nous arbres”, 
així com mantenir millor els 
que ja hi ha plantats, segons 
ha explicat el candidat de la 
formació, Toni García.

A més d’aquesta millora, 
Veïns per Rubí proposa re-

pensar una zona verda que 
hi ha a Can Fatjó per tal de 
construir un nou parc. De 
fet, la proposta no és nova, ja 
que VR la portava en el pro-
grama electoral amb el qual 
es va presentar a les elecci-
ons del 2015. La idea implica 
connectar l’àrea on hi havia 
l’antiga masia de Can Fatjó 
amb la zona nova propera al 
Centre Cívic i que totes dues 
conectin amb el torrent de 
les Abelles: “Tenim una pro-

posta per fer una actuació 
mínima, d’adequació i mo-
viment de terres, instal·lar 
bancs i taules de fusta, però 
també tenim una proposta 
més ambiciosa, amb més 
equipaments, moviments 
de terres i senyalització”. 
Pel candidat de la formació, 
també caldria posar sobre 
la taula a mitjà termini el 
soterrament d’aquella part 
de les vies del tren, una 
acció que només pot dur a 
terme la Generalitat. El nou 
parc hauria de servir per 
“descongestionar el parc de 
Ca n’Oriol, que està sotmès 
a molta pressió”.

De fet, García contempla 
una actuació minimalista al 
parc de Ca n’Oriol, que seria 
molt diferent de la propos-
ta del PSC, que proposava 
una gran actuació amb un 
cost de 4 milions d’euros.  
“Mantindríem el parc, amb 
actuacions mínimes i petits 
equipaments, lavabos, ser-
veis, bancs i senyalització i 
desfer el que es va fer a la 
Bombonera, perquè torni 
a ser una part agrària”, ha 
explicat.Toni García, explicant la seva proposta als mitjans. / Carla Abril

Cayetana Álvarez de Toledo i Alejandro Fernández van donar suport 
a Juan José Giner. / Carla Abril
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L’escola d’idiomes British 
House ha obert el període 
d’inscripcions per als cursos 
d’estiu i per al nou curs 
2019-2020 que comença el 
2 de setembre.
British House ofereix a Rubí 
una gran varietat d’horaris 
amb classes d’1 o 2 dies 
a la setmana, de dilluns a 
dissabte de 9 a 22 h.
British House sempre s’ha 
caracteritzat per oferir un 
tracte personalitzat i classes 
en grups reduïts, és per 
aquest motiu que els seus 
grups s’omplen ràpidament, 
i per això recomanen a 
tots els interessats que 
facin la seva reserva de 
plaça el més aviat possible. 
D’aquesta manera, els 
alumnes poden triar l’horari 

que més s’adequa a les 
seves necessitats. 
Durant l’estiu, British 
House ofereix com cada 
any, el seu esplai i campus 
en anglès per a nens i 
adolescents respectivament, 
i pels que volen immersió 24 
hores en l’anglès, ofereix el 
seu exitós campus a Irlanda. 
Per als adults ofereix cursos 
intensius de tots els idiomes, 
classes de conversa i cursos 
de preparació als exàmens 

British House 
comença cursos d’anglès 
per a nens i nenes a partir 
d’1 any, joves i adults, tant a 
les seves 2 escoles de Rubí, 
com a les llars d’infants, 

a les extraescolars de les 
escoles i instituts i a les 
empreses. També ofereixen 
classes d’altres idiomes, 
com francès, alemany, 
italià, japonès, xinès, rus, 
holandès i portuguès.

seu 18è aniversari, British 
House ofereix descomptes 
especials per als cursos 
d’estiu i per al nou curs 
2019-2020. 
Us podeu posar en contacte 
amb British House trucant 
al 935860825, on l’Úrsula 
o la Vanesa us atendran 
encantades, també podeu 

entrar al web: 
www.britishhouse.es

BRITISH HOUSE OBRE EL 
PERÍODE D’INSCRIPCIONS

Durant els mesos de juny, juliol i setembre viu increïbles 
aventures, coneix nous mons i cultures, 
i aprèn molt d’anglès! 
L’esplai i campus d’estiu en anglès de British House 
són la teva opció! 
Ens ho passarem súper bé i farem nous amics aprenent :) 

KIDS 
ZONE

English classes * tallers * cinema i teatre * manualitats * cultures * contes * receptes... i tot en anglès! T’hi esperem!!! :)

TEENS 
ZONE
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grups s’omplen ràpidament, 
i per això recomanen a 
tots els interessats que 
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alumnes poden triar l’horari 

que més s’adequa a les 
seves necessitats. 
Durant l’estiu, British 
House ofereix com cada 
any, el seu esplai i campus 
en anglès per a nens i 
adolescents respectivament, 
i pels que volen immersió 24 
hores en l’anglès, ofereix el 
seu exitós campus a Irlanda. 
Per als adults ofereix cursos 
intensius de tots els idiomes, 
classes de conversa i cursos 
de preparació als exàmens 

British House 
comença cursos d’anglès 
per a nens i nenes a partir 
d’1 any, joves i adults, tant a 
les seves 2 escoles de Rubí, 
com a les llars d’infants, 

a les extraescolars de les 
escoles i instituts i a les 
empreses. També ofereixen 
classes d’altres idiomes, 
com francès, alemany, 
italià, japonès, xinès, rus, 
holandès i portuguès.

seu 18è aniversari, British 
House ofereix descomptes 
especials per als cursos 
d’estiu i per al nou curs 
2019-2020. 
Us podeu posar en contacte 
amb British House trucant 
al 935860825, on l’Úrsula 
o la Vanesa us atendran 
encantades, també podeu 

entrar al web: 
www.britishhouse.es

BRITISH HOUSE OBRE EL 
PERÍODE D’INSCRIPCIONS

Durant els mesos de juny, juliol i setembre viu increïbles 
aventures, coneix nous mons i cultures, 
i aprèn molt d’anglès! 
L’esplai i campus d’estiu en anglès de British House 
són la teva opció! 
Ens ho passarem súper bé i farem nous amics aprenent :) 

KIDS 
ZONE

English classes * tallers * cinema i teatre * manualitats * cultures * contes * receptes... i tot en anglès! T’hi esperem!!! :)

TEENS 
ZONE

En Comú Podem proposa
plantar 10.000 arbres i potenciar 
l’autoconsum energè� c

En Comú Podem (ECP) ha 
presentat un conjunt de pro-
postes encaminades a millo-
rar l’efi ciència energè� ca, la 
mobilitat i el medi ambient 
de la ciutat. Per començar, 
els comuns plantegen plantar 
a la ciutat prop de 10.000 
arbres d’espècies que neces-
si� n poca aigua i que � nguin 
més anys de vida. “Cal seny i 
criteri amb el verd urbà, una 
de les assignatures pendents 
de Rubí”, ha explicat Andrés 
Medrano, número 2 de la 

candidatura, que considera 
que el verd urbà és “fona-
mental per millorar la salut 
de les persones, per fer una 
ciutat saludable i un espai 
vivible”. Els arbres s’intro-
duirien a tot l’espai urbà i 
periurbà, especialment al 
bosc de Ca n’Oriol, al torrent 
de les Abelles i a la zona de 
Can Ximelis, entre altres.

D’altra banda, els comuns 
aposten per impulsar des de 
l’Ajuntament l’autoconsum 
i autoproducció energètica 

amb la intenció de fer front 
a “l’emergència climàtica”, 
segons ha assenyalat Ànnia 
García, alcaldable d’En Comú 
Podem. La candidata creu 
que a través del Pla director 
del Rubí Brilla cal “implemen-
tar sistemes d’autoproducció 
d’energia en tots els edifi cis 
de titularitat pública” i fer 
incidència per aprofi tar “el 
sostre industrial que té Rubí, 
que és la segona concentració 
industrial més important de 
Catalunya, per tal que serveixi 
per a l’autoproducció d’ener-
gia per a la indústria”.

García també ha detallat 
una altra de les propostes 
importants per als comuns: la 
rehabilitació energè� ca, que 
hauria de servir per millorar 
l’efi ciència dels edifi cis, pal-
liar la pobresa energè� ca i 
crear ocupació a la ciutat.

Per últim, l’alcaldable 
també ha insis� t que durant 
el proper mandat cal tras-
lladar les línies d’alta tensió 
de l’avinguda de les Flors i 
començar a fer un projecte 
per fer el mateix a l’avinguda 
de l’Electricitat. / M.C.

Ànnia García i Andrés Medrano, candidats d’ECP, al Parc de la Pau i 
la Natura. / Carla Abril

JxRubí presenta una quinzena 
de propostes per millorar 
la vida dels joves a la ciutat
La candidatura de Junts per 
Rubí (JxR) ha explicat les 
seves propostes en matè-
ria de joventut, prop d’una 
quinzena, que “aborden des 
de temes socials fi ns a oci, 
formació, treball i mobilitat”, 
segons ha explicat el núme-
ro 7 de la candidatura, Èric 
Zaldívar.

Entre les propostes més 
destacades, hi ha la d’aug-
mentar la gratuïtat del trans-
port públic fi ns als 18 anys, en 
comptes dels 16 actuals, i la 
d’impulsar un bus nocturn a 
les urbanitzacions coincidint 
amb fes� vitats com la de Cap 
d’Any, Festa Major, Sant Joan 
o altres fes� vals musicals.

D’altra banda, Junts per 
Rubí també planteja que cal 
facilitar l’accés dels ar� stes i 
grups locals a espais d’exposi-
ció i difusió de les seves crea-
cions. Pel que fa a l’ocupació, 
la candidatura posa sobre la 
taula la necessitat de crear 
una borsa de treball jove per 
millorar la inserció laboral del 

col·lec� u.
Crear un Consell de Jo-

ves Autònom, fomentant la 
par� cipació dels joves a � tol 
individual i de les entitats 
juvenils és una altra de les 
propostes de JxR. 

Pel que fa a l’esport, el 
programa recull una am-
pliació de l’skatepark i la 
creació d’un nou espai per 
fer ‘parkour’, de la mateixa 
forma que ja s’ha fet a Sant 

Cugat.
Altres propostes de la 

candidatura de Jaume Bus-
callà són mantenir a la plaça 
Salvador Allende un espai 
dedicat al col·lec� u LGTBI+ 
i en record a Alan Montoliu, 
augmentar l’horari de la Bibli-
oteca i crear una par� da de 
beques universals mensuals 
per als alumnes que facin una 
estança educa� va o de pràc� -
ques internacionals. / DdR

Èric Zaldívar és el número 7 de la candidatura Junts per Rubí. / Cedida
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U n total de deu candidatures es presen-
ten a les eleccions municipals d’aquest 
diumenge 26 de maig. Deu partits o 

coalicions polítiques que volen obtenir repre-
sentació al consistori que ha de dirigir el futur 
de la ciutat durant els pròxims quatre anys i que 
s’ha d’enfrontar a reptes vitals per al desenvo-
lupament del municipi com l’aprovació del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal.

Aquest ha estat un mandat amb un Ple molt 
fragmentat, dividit i enfrontat, i tot apunta que 
el resultat dels comicis de diumenge originaran 
de nou un ple atomitzat, on les forces més 
votades seran les que hauran de buscar alian-
ces per intentar assolir un govern estable que 
permeti tirar endavant tots els reptes pendents. 
En aquest escenari, les formacions amb menys 
vots poden ser claus per a conformar aliances 
en un o altre sentit. 

El resultat d’aquesta nova cita electoral al 
municipi és incert i a dos dies de les eleccions 
sembla que continua obert, amb un important 
nombre de votants indecisos, que no s’iden-
tifi quen al 100% amb cap candidatura. Les 
incògnites són moltes i els mateixos partits 
en són ben conscients, per la qual cosa durant 
aquesta setmana han intensifi cat els actes de 
campanya electoral.

Una altra de les qüestions que es plantegen 
a la ciutat és quin serà el grau de participació. 

No podem obviar que la ciutat ha estat la se-
gona població més abstencionista de Catalunya 
després de Badia del Vallès durant moltes cites 
electorals. La poca participació en els comicis 
es repeteix en cada convocatòria i, tot i que a les 
municipals els ciutadans s’animen lleugerament 
més a participar, tradicionalment no arriba ni al 
50% de la població. L’any 2015, a les darreres 
eleccions municipals, la participació va ser del 
51,01%, és a dir, que el 48,99% dels rubinencs 
van optar per deixar que fos la resta qui decidís 

els seus representants. I així i tot ha estat una de 
les cites amb les urnes amb més participació.

El fet que hi hagi hagut eleccions generals 
el 28 d’abril i les llargues precampanyes i cam-
panyes electorals ha pogut provocar un cert 
cansament o bé, al contrari, motivar l’electorat 
a anar a dipositar el seu vot a les urnes.

Com sempre, el nombre d’indecisos i la 
participació fi nal seran clau en els resultats de 
diumenge. A través del mètode d’Hondt es 
calcula el repartiment de regidors, un sistema 
antiquat que premia la concentració de vot i 
que, per tant, perjudica els partits minoritaris. 
Com també ho fa el vot en blanc que encareix 
l’obtenció de representació. Continuïtat o canvi. 
Independentisme o no. Partits tradicionals o 
alternatives municipalistes. Dretes o esquerres. 
Les opcions són moltes i el futur de la ciutat 
està en joc. És l’hora de decidir. 

Eleccions obertes
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                    21 de maig

Juan Berjano/      @JuanBerjano

Qué punto! Enciendo la tele y me encuentro a Valle Inclán presidiendo 
el #Congreso. Veo que a #JordiHurtado le ha salido competencia

Soroll de bars i terrasses a Rubí
És indignant que persones com la meva mare 
i alguns amics d’ella es trobin en una situació 
de profunda indefensió davant l’excessiva per-
missivitat de l’Ajuntament de Rubí pel que fa 
als horaris d’obertura de bars amb terrassa o 
jardí. Per començar, que en dies laborables, és 
a dir, de dilluns a dijous, l’ordenança permeti 
que fi ns a les 24 i 24.30 hores estiguin obertes 
les terrasses, em sembla una manca absoluta 
de respecte cap a les persones que necessitem 
anar a dormir més aviat. De fet, a partir de 
les 22 hores tothom hauria de poder dormir 
sense problemes de soroll de cap mena. Les 
nits del cap de setmana ja sabem que es pot 
allargar una mica més l’horari de bars.

I és doblement indignant que les persones 
que ja he anomenat, hagin trucat diverses 
vegades a la Policia Local queixant-se dels 
sorolls d’aquests bars amb terrassa o jardí 
i que no s’hagin resolt els seus problemes. 
Algunes d’aquestes persones ara pateixen 
problemes psicològics d’ansietat i d’estat 
depressiu. Si us plau, posin remei a aquesta 
situació ja!

Marta Pombo Sallés

Insults i amenaces
D’un temps cap aquí, m’he adonat que cada cop 
hi ha més gent impacient, estressada o empre-
nyada que recorre a l’insult i les amenaces molt 
gratuïtament. Aquest fet s’ha intensifi cat molt 
especialment a les xarxes socials. Si un no pensa 
com tu, l’insultem sense cap pudor... ni educació. 
No es respecta l’altre ni les seves idees. Cada cop 
som més intransigents i ens creiem que tenim 
la veritat absoluta. Si la tele, la ràdio o qualsevol 
mitjà informa del que sigui, i no ens agrada la no-
tícia, carreguem sense miraments contra tothom, 
el o la protagonista de la notícia, el mitjà de torn, 
el periodista, els que comenten en un sentit o un 
altre. Emoticones de caques, de vòmits, ... omplen 
les xarxes socials aquests dies. El seny ha donat 
pas a la radicalització. Ens oblidem dels valors, del 
diàleg, de l’educació i del respecte. I això és el que 
estem ensenyant als nostres infants, que cada cop 
més joves se sumen al carro. Caldria refl exionar 
una mica sobre aquest tema, que pot ser perillós. 
De vegades penso en un refrany que deia el meu 
avi: “Les armes les carrega el diable”. Pot ser que 
les xarxes socials arribin a convertir-se en armes 
molt perilloses per la nostra societat.

Edu García

Cartes de la Ciutadania
Al llarg dels últims cinc anys, dos rubinencs i 
una fundació ubicada a la ciutat de Rubí han 
aconseguit la Creu de Sant Jordi atorgada 
per la Generalitat de Catalunya.

La Creu de Sant Jordi es va atorgar el 
2014 a Ignasi Marroyo, el 2018 a Josep M. 
Roset i el 2019 a la Fundació del Museu 
Etnogràfi c Vallhonrat.

En l’àmbit cultural, la nostra ciutat és 
molt important i tots els rubinencs hem de 
ser conscients i estar orgullosos.

Vull donar les gràcies al Ple de 
l’Ajuntament del 26 de febrer del 2015 per 
dipositar-nos la seva confi ança per sol·licitar 
tan prestigiós premi.

Al Grup de Col·laboradors del Museu 
de Rubí i el Centre d’Estudis Rubinencs.

A Cecot i a les seves associacions i gre-
mis presidits per Antoni Abad.

I a tots els rubinencs que ens heu con-
fi rmat amb les vostres adhesions.

Pere Vallhonrat

Una altra creu de Sant Jordi a la 
museística i a la cultura de Rubí

Juan Berjano/      
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Un municipio que ronda los 80 
mil habitantes y que es rico en 
la diversidad y ejemplo de con-
vivencia. Esta es la primera de 
la premisas que conviene tener 
muy presente cuando se habla 
o se piensa en Rubí.  Cuando 
una decisión se toma de la peor 
de las maneras y la consecuen-
cia de la misma es negativa hay 
dos opciones. Una, es rectifi car 
(que es de sabios), y la otra es 
depositar la consecuencia, en 
los demás, que entiendo que 
alivia el sentimiento de culpa 
o de ineptitud de quién tenía la 
responsabilidad de decidir y se 
equivoca estrepitosamente. 

Esto es lo que ha ocurrido 
con la decisión errónea de 
quienes, sin pensar en Rubí, 
deciden que han de resolver 
una situación de un grupo de 
menores no acompañados, 
de los muchos que llegan a 
Cataluña, trasladándolos de 
un lugar en el que llevan un 
tiempo, al Hotel Terranova 
situado en Can Rosés, así, sin 
trabajar el objetivo que se su-
pone fundamental y motivador 
de este traslado, es decir, la 
integración. 

Una decisión que me llega 
el día 2 de mayo, mediante una 
llamada telefónica en la que 
pido que paren algo que, co-
nocedora de mi ciudad y de lo 
que supone esta mala decisión 
de la Dirección General de 
Atención a la Infancia y Ado-
lescencia (DGAIA) y Esque-
rra Republicana, estoy segura 
que generará difi cultades en 
la población. Sin ser adivina, 
insisto, solo conocedora de 
hechos ocurridos en otros mu-
nicipios y de esta mala praxis 
a la que, desgraciadamente, 
nos tiene acostumbrada la 
Generalitat. 

Rubí fue, es y será ciudad 
acogedora y de acogida

És el moment del canvi, de 
dirigir-nos cap a nous horitzons

Si creus que Rubí necessita 
un canvi, si penses que ja 
és hora de deixar enrere els 
gairebé vint anys de (des)
governs socialistes, et dema-
no que ens facis confi ança. 
Durant aquests vint anys que 
el PSC ha estat al capdavant 
del govern local no podem 
parlar de projectes socialistes 
perquè no han existit, i no 
podem opinar sobre el seu 
nou projecte, perquè tampoc 
no en tenen. 

Les rubinenques i els 
rubinencs hem de despertar 
per força, ens hem de des-
prendre d’aquesta política 
gris i dirigir-nos cap a nous 
horitzons i nous reptes que 
ens permetin aprofi tar totes 
les oportunitats que la nostra 
ciutat ens ofereix. Tenim tot 
el dret a sentir-nos orgullosos 
de ser d’on som, a sentir-nos 
orgullosos de viure a Rubí i 
cridar-ho ben fort, i que, quan 
algú senti anomenar Rubí, el 
primer que pensi sigui en una 
ciutat avançada, amb cultura, 
oci i educació de qualitat; en 

Echar la culpa a los demás, 
o no pensar que se reacciona 
mal porque se hace mal algo, 
forma parte de los mecanismos 
de defensa humanos. Pero 
creo que ya es momento de 
no aceptar según qué acusa-
ciones. 

En nuestra ciudad NO 
SOMOS RACISTAS. Somos 
gente sensata, trabajadores y 
trabajadoras que vinimos de 
aquí y de allá e hicimos rico 
en diversidad este municipio 
vallesano. Ahora ya debemos 
mirar adelante, AGRADE-
CER a los vecinos y vecinas 
que han sido a quienes se ha 
traspasado la consecuencia 
de esta mala decisión y que 
están demostrando con sus 
concentraciones lícitas que 
merecemos respeto. 

INTEGRAR es mucho 
más que resolver una situa-
ción cambiando a personas 
de lugar. Integrar es facilitar 
entornos y recursos a aquellas 
personas, catalanas, españo-
las, europeas o africanas, que 
llegan a un lugar y viviran en 
él. La integración de personas 
requiere de estudio de contex-
to, planifi cación y recursos de 
diferentes tipos para hacerla 
posible. Trabajemos cómo, 
dónde y hagamos partícipes a 
los actores que deben formar 
parte activa de procesos de 
integración. 

RUBÍ, como el resto de 
municipios de Catalunya, será 
corresponsable y facilitador 
de procesos de integración 
exitosos que hagan más fácil 
la vida a otra personas. 

Decimos NO a decisiones 
unilaterales, con chinchetas 
sobre el mapa, en despachos 
lejanos, sin conocernos y sin 
tener presente a esos chicos y 
chicas. Así quiero que nos en-
tiendan. Decimos ¡basta ya!

Basta de una Generalitat 
y las fuerzas políticas que la 

sustentan que pasan de Rubí.
Como Alcaldesa NO VOY 

A ASUMIR insultos que nos 
tachan de lo que no somos. La 
licencia para expedir este tipo 
de máximas no la tiene nadie 
que no esté dispuesto a en-
tender que todos somos parte 
y responsables en el resultado, 
pero que las decisiones UNI-
LATERALES que afectan 
a otros se deben pensar bien 
antes de tomarlas. Señores y 
señoras de la DGAIA, paren, 
pensemos y trabajemos.

NO voy a consentir que 
se abra ese centro en Rubí, de 
ninguna manera y mientras de 
mí dependa, por responsabili-
dad y porque nos creemos lo 
que debería ser una verdadera 
buena praxis y resultado de 
integración. Ahora toca parar 
máquinas y trabajar desde la 
necesidad de corresponsabi-
lidad de todos los municipios 
de Cataluña. Y eso es lo que 
le pedimos a la Generalitat. 
Que deje de ningunear nues-
tra ciudad, que entienda que 
necesitamos muchas cosas que 
de ella dependen y cuando las 
pedimos no encontramos más 
que negativas (el tan deseado 
Hospital de Rubí, la segunda 
estación de FGC, los nuevos 
juzgados, la escola del Bosc), 
y sin embargo piensa en no-
sotros para imponernos malas 
decisiones y cuyas consecuen-
cias se depositan en los demás 
para justifi car una situación 
generada sin necesidad y que 
molesta a los vecinos y vecinas 
que la viven como negativa. 

Insisto. Trabajemos como 
parte y corresponsables. De-
mostremos que podemos ha-
cer bien esa integración en 
entornos adecuados y con 
los recursos pertinentes. Solo 
así tendremos un resultado 
de éxito a una situación que 
nos compromete a todas y a 
todos.

Ana M. Martínez
alcaldable del PSC i 
alcaldessa

un municipi verd que respecta 
la natura, que cuida del seu 
comerç actiu, els seus carrers 
nets, endreçats i plens de vida. 
Rubí ha de ser una ciutat edu-
cadora que integri a tothom. 
Rubí ha de despertar al que 
ja és en essència, la nostra 
gran ciutat. 

Per aconseguir aquests 
reptes s’ha de treballar molt, 

i s’ha de fer amb il·lusió, ener-
gia i optimisme, però també 
amb professionalitat, realisme 
i coherència. Començant per 
les accions més immediates i 
planifi cant amb cura els pro-
jectes a mitjà i llarg termini, 
sempre mirant cap al futur.

Per això, com a candidat 
a l’alcadia, m’he envoltat d’un 
equip de persones formades 
en diversos àmbits, honestes, 
empàtiques i preparades per 

afrontar nous reptes professi-
onals. Un equip de rubinencs 
i rubinenques que estimen la 
ciutat i que han apostat per 
dedicar els millor anys de les 
seves vides a guiar Rubí cap al 
futur que tots ens mereixem. 

Amb el ferm compro-
mís de liderar aquest equip 
fi ns a aconseguir que Rubí 
esdevingui una ciutat soste-
nible, agradable per viure-hi 
i eficient per treballar-hi, 
em presento com a candidat 
d’Esquerra a les properes 
municipals, amb un progra-
ma de cinc-centes mesures 
dissenyades, consensuades i 
adreçades a assolir els reptes 
que tenim com a ciutat. 

Queda a les teves mans 
brindar-me l’honor de ser el 
teu alcalde. Per això, aquest 
diumenge a les urnes et 
demano el teu suport per 
aconseguir ser la llista més 
votada i poder fer realitat el 
Rubí que desitgem. Com diu 
l’adagi: “Les oportunitats 
quan passen, s’agafen”, però 
com pensava Francis Bacon 
“l’ocasió s’ha de crear”. Cre-
em l’ocasió i aprofitem-la. 
Aquest diumenge, FES EL 
CANVI! 

Xavier Corbera
alcaldable d’ERC

“Si penses que ja 
és hora de deixar 
enrere els gairebé 
vint anys de (des)

governs socialistes, et 
demano que ens facis 

confi ança”
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Amigues, amics, rubinenques, 
rubinencs,

Des de l’any 1995, en un 
acte impressionant a la sala 
amb Lluís Ridao, he parti-
cipat en totes les campanyes 
municipals a Rubí. Ininter-
rompudament.

A Rubí hi he trobat una 
manera de fer política que 
sempre m’ha inspirat. De 
fet, molts dels meus millors 
amics i referents polítics són 
rubinencs.

Aquest cop no podré ser 
amb vosaltres, no podré acom-
panyar en Jaume Buscallà i 
la seva llista en l’inici de la 
campanya electoral. El tri-
bunal Suprem, assedegat de 
venjança i en un exercici d’ar-
bitrarietat, m’ho impedeix.

Però tota la meva força, 
tota la meva consciència, tota 
la meva ànima són ara i aquí 
amb vosaltres.

El Jaume representa, com 
pocs, el sentit més profund de 
Junts per Catalunya, persones 
de procedències ideològiques 
distintes ens apleguem en un 
moment excepcional de la 
història del nostre país.

Unitat. Transversalitat. 
Determinació. Aquestes són 
les tres columnes sobre les 
quals vam bastir l’1 d’octu-
bre.

JUNTS PER CATA- Rubí té l’oportunitat de co-
mençar un nou cicle, després 
de l’esgotament del projecte 
actual. La nostra ciutat porta 
massa anys funcionant sense 
projecte, sense un rumb clar. 
Amb actuacions arbitràries, 
fetes d’esquena a la ciutada-
nia i als seus representants 
del Ple.

Les persones que formem 
En Comú Podem Rubí estem 
preparades. Tenim ganes, 
coneixement i un projecte 
obert i combatiu, construït 
col·lectivament a través de 
moltes reunions i trobades, i 
que respon a necessitats molt 
variades: a les necessitats de 
les urbanitzacions, de la gent 
amb mobilitat reduïda, dels 
infants amb diversitat funcio-
nal, de les entitats que omplen 
de vida la ciutat. Som la gent 
que sabem que els canvis són 
possibles, que no donem res 
per fet. La gent que sabem 
que sí se puede.

Ha arribat l’hora d’un 
govern que ens acompanyi 
en el nostre projecte de vida, 
perquè no haguem de marxar 
de la ciutat. Que ens acom-

Carta de Josep Rull als 
rubinencs i rubinenques

Rubí, ciutat del canvi

Dies de campanya: electoralisme, carrera 
pels vots, la veritat dissimulada (o no)

Queden pocs dies per a les 
eleccions municipals, i això 
és esgotador. Bé, ho és ara 
que ho visc des de dins una 
candidatura. Quan ho vivia 
des de fora, ho trobava exces-
siu, cansino, buit. Cares que 
ens somriuen des de fanals, 
promeses a dojo, publicitat i 
encaixades de mans. 

I és clar, ara escric aquí 
per a dir-vos que nosaltres 
som diferents, i esperant que 
ho creieu i confieu en l’Al-
ternativa d’Unitat Popular 
aquest diumenge quan aneu 
a votar. Potser que qui em 
llegeixi ho faci des d’un gran 
escepticisme cap als partits 
polítics i la feina que es fa des 
de les institucions públiques. 
O potser no, vés a saber. 

Sóc una d’aquestes lec-
tores escèptiques, de fet. He 
estat també abstencionista, 
molt de temps, moltes vega-
des. No busco ser regidora per 
a obtenir poder, una cadira, o 
diners. Ningú a l’AUP ho pot 
buscar: tenim un codi ètic que 
no permet repetir com a càrrec 
llevat situacions MOLT ex-

LUNYA
JUNTS PER RUBÍ
Però, més enllà, compar-

tim una mateixa visió de país 
des del progrés econòmic fins 
a la justícia social.

Sempre hem explicat que 
volem fer de Catalunya i 
l’Holanda o la Suècia del sud 
d’Europa.

Per això ens cal desplegar 
una ingent agenda social i 
modernitzadora de país, al 
servei de les persones.

És el que estem fent des 
del Govern de Catalunya. 
Malgrat les limitacions d’una 
autonomia cada cop més 
retallada i malmesa. I És el 
que fem als ajuntaments amb 
alcaldes i alcaldesses de Junts 
per Catalunya.

Quan hem pogut gover-
nar Rubí hem deixat una petja 
perdurable. Bon govern. Bona 
gestió.

Volem, doncs, les millors 
eines, volem una República 
Catalana de progrés.

El dia 26 també escollirem 
el nou Parlament Europeu.

Fa pocs dies, escoltava la 
ràdio a la cel·la 111 del mòdul 
10 de la presó de Soto del 
Real. Explicaven la decisió de 
la Junta Electoral de Turquia 
d’anul·lar les eleccions mu-
nicipals a Istanbul perquè hi 
havia guanyat l’oposició.

Hi ha un procés de con-
fluència entre la Junta Elec-
toral turca i la Junta Electoral 
espanyola.

panyi en la nostra formació, 
amb recursos adaptats a un 
mercat laboral cada cop més 
complex , canviant i precari. 
Que fomenti ofertes de feina 
de qualitat, i sobretot, adapta-
des als diferents perfils de la 
nostra ciutat. Hem de diversi-
ficar els acords i convenis amb 
empreses per a la recerca de 
feina, dissenyant nous perfils.

Un govern que faci po-
lítiques actives d’habitatge, 
perquè més enllà de construir 
habitatge assequible, podem 
incidir en el mercat dels pisos 
de lloguer amb un pla d’in-
centius per als propietaris que 
cedeixin l’habitatge a la borsa 
de lloguer de Proursa: reha-
bilitació a càrrec de l’Ajun-
tament, millora de l’eficiència 
energètica, beneficis fiscals 
i la garantia que cada mes 
cobraran el seu lloguer.

I un govern capaç de pla-
nificar i executar els equipa-
ments educatius, sanitaris, 
esportius, que necessitem.

Ha arribat l’hora d’una 
ciutat més neta i ordenada, 
sense obstacles a les voreres, 
sense Línies d’Alta Tensió, 
sense més abocadors. Volem 
una ciutat més saludable, 
començant per ampliar el 
verd amb 10.000 arbres més; 

Aquí es prohibeixen co-
lors, paraules, idees, progra-
mes de televisió, debats, can-
didatures.

És una vergonya en ple 
segle XXI.

Hem hagut de nedar amb 
el corrent en contra, però 
finalment el President Puig-
demont i els consellers Comín 
i Ponsatí podran presentar-se. 
Més que mai, un vot per a 
Junts per Catalunya és un vot 
per la dignitat.

Mentrestant, a nosaltres 
ens tenen empresonats per 
haver defensat unes idees 
legítimes, per haver estat 
lleials al mandat democràtic 
de la ciutadania. Però no ens 
faran callar.

El que avui passa a l’Estat 
espanyol hauria d’interpel·lar 
tots els demòcrates espa-
nyols i europeus. Avui som 
els independentistes catalans, 
demà, qualsevol altre que gosi 
discrepar.

Perquè la nostra causa 
no és només la causa de Ca-
talunya. És la causa dels que 
pateixen persecució per la seva 
ideologia, per la seva naturale-
sa, pel seu extracte social, per 
la seva ideologia. És la causa 
de la llibertat.

El diumenge 26 de maig 
la primavera haurà embolca-
llat tota Catalunya. Respireu 
fondo i flaireu l’olor del groc 
de la ginesta, l’olor de la dig-
nitat d’un poble que ja ha 
decidit ser un poble lliure!

i accessible 100% amb un 
servei de transport públic 
adaptat als nostres horaris i 
connectat amb altres mitjans 
de transport, com els FGC. 
Una ciutat menys contamina-
da per fums i sorolls, amb un 
pla integral de manteniment 
de les rieres

Ha arribat l’hora d’un 
govern que vagi de la mà de 
la seva gent, que de veritat ens 
deixi participar cada cop que 
haguem de prendre una deci-
sió important per a la ciutat, 
amb processos participatius 
per a tots els projectes que 
superin el 3% del pressupost. 
I que sigui valent i feminista, 
i actuï contra la desigualtat de 
gènere des de tots els àmbits: 
la institució, les entitats, el 
carrer.

En Comú Podem Rubí 
som la garantia d’aquest canvi, 
perquè som la gent comuna 
dels barris, les persones que 
formem part de les entitats 
de la ciutat; i que hem decidit 
que farem política perquè, si 
no, la política ens la faran a 
nosaltres. Gent que tenim clar 
a qui representem.

Volem un nou Rubí, ha-
bitable, amb futur i talent. 
Només AMB TU, HO FEM 
POSSIBLE.

Ànnia García
Alcaldable d’En 
Comú Podem Rubí

El 26 de mayo va a empezar 
una nueva etapa para hacer 
política, un nuevo Rubí con 
sus carencias y sus virtudes.

Tenemos la oportunidad 
de estudiar, desarrollar y eje-
cutar un nuevo modelo de 
ciudad acorde a las necesida-
des de los rubinenses.

Desde el Partido Popular 
de Rubí queremos aprovechar 
las grandes virtudes que tiene 
Rubí, como la magnífica ubi-
cación geográfica, un tejido 
empresarial activo, unas enti-
dades culturales y deportivas 
que dan a conocer el nombre 
de Rubí, para dar un nuevo 
impulso de cambio.

El ciudadano rubinense 

El 26 de mayo empieza 
una nueva etapa para Rubí

necesita estabilidad política, 
queremos evitar la situación 
bochornosa que hubo con 
una alianza de fuerzas inde-
pendentistas unidas a Veïns 
x Rubí para ejecutar una 
moción de censura y crear 
mayor inestabilidad a nuestra 
ciudad.

Rubí carece de urgencias 
de pediatría, faltan activos 
policiales, se pagan altísimos 
impuestos, faltan de instala-
ciones deportivas y existe una 
carencia de atención y servi-
cios a las personas mayores.

Hemos desarrollado un 
programa eficaz y sin grandes 
paradigmas, con las necesi-
dades reales que demanda el 
rubinense, capaz de recupe-
rar las décadas perdidas de 
gobiernos de izquierdas. El 
cambio pasa por el Partido 

Popular de Rubí.Transpa-
rencia, neutralidad, eficacia, 
responsabilidad en la gestión 
pública y racionalización 
son nuestros principios y lo 
implementaremos cuando 
gobernemos.

Tenemos una candidatura 
conocedora de los problemas 
de Rubí, que está realmente 
capacitada para resolverlos, 
una candidatura plural, con 
gente joven muy activa y 
miembros con experiencia.

Quiero ser el alcalde de 
todos los rubinenses, de los 
que me votan y los que no, 
mejorando la calidad de vida 
de todos vosotros. El 26 de 
mayo llegará el cambio, con 
el voto y el mayor acto de 
confianza de la democracia, 
trabajaré uniendo esfuerzos 
para usted y su familia. 

Juan José Giner
Alcaldable del PP

cepcionals (i, fins al moment, 
ningú ha repetit). 

Com tanta gent, a l’AUP 
creiem que quan s’arriba a 
aquesta mena de llocs de po-
der (perquè n’hi ha de molts 
tipus, de poder) s’ha d’anar 
amb molta cura per a no 
repetir allò que, quan estem a 
fora, critiquem: amiguismes, 
interessos privats convertits 
en públics, petites corrupci-
ons, lluites pel protagonisme, 
manca d’escolta,etc. Mentre 
no les transformem,és fàcil 
acabar arrossegada per les di-
nàmiques que predominen en 
la política de les institucions, 
i per això, entre d’altres coses, 
no repetim com a regidores.

Escric per a dir-vos que 
confieu en l’AUP, i sento la 
incomoditat de “demanar” el 
vot. Perquè el vot no s’hauria 
de demanar, hauria de ser 
fruit del treball de cada dia, 
de la informació transparent, 

de l’intercanvi real entre can-
didatures i ciutadania que fa 
que cadascú sàpiga què és allò 
que vol i què és allò que no vol 
per al seu municipi i per a la 
seva vida. 

Però sí que sento que puc 
demanar quelcom: que mireu 
a les xarxes la campanya que 
estem fent com AUP, que 
escolteu el què diem a la 
premsa, al carrer, als actes, als 
cartells (on, de fet, no trobareu 
cares somrient), o que llegiu 
la informació que tenim a 
estemapunt.auprubi.cat. 

Veureu que sí tenim un 
model de ciutat, moltíssimes 
propostes concretes, equip, i 
la capacitat i les ganes de fer 
política des de baix, des de 
tothom i per a tothom. 

Perquè com diem al vídeo 
de campanya “sabem que 
hi ha altres camins, noves 
maneres de recuperar veus, 
de fer les coses. Sabem que 
per governar cal fer-ho col-
lectivament, sense apropiar-se 
del poder. Que només entre 
totes, governarem sense que 
el poder ens governi, desfent 
privilegis, aprenent a mirar-
nos, reconeixent-nos en la 
nostra diversitat, construint 
una ciutat que sigui la veu, les 
mans i el cos de totes”.

Betlem (Belén) 
Cañizar Bel
Alcaldable de l’AUP

“Tenim un model de 
ciutat, moltíssimes 

propostes concretes, 
equip, i la capacitat i les 
ganes de fer política des 
de baix, des de tothom i 

per a tothom”

Josep Rull i Andreu
Presó de Soto 
del Real
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Ànnia García
Ha arribat l’hora del canvi.
Rubí té l’oportunitat de començar un nou cicle, 
després de l’esgotament del projecte actual.

Ha arribat l’hora d’un govern que ens acompanyi 
en el nostre projecte de vida: en la nostra formació, 
amb feina de qualitat, amb accés a l’habitatge, amb 
serveis educatius per als nostres �lls i �lles, amb 
una cultura de qualitat. Que ens cuidi quan ens fem 
grans. I tot això a una ciutat més neta i ordenada.

Ha arribat l’hora d’un govern que vagi de la mà de 
la seva gent, i que sigui valent i feminista.

En Comú Podem Rubí és la garantia d’aquest 
canvi, perquè som la gent comuna dels barris, de les 
entitats, del carrer, que hem decidit que farem política 
perquè, si no, la política ens la faran a nosaltres.

Estem preparades, tenim ganes, coneixement. 
Som la gent que sabem que els canvis són possibles, 
que no donem res per fet. La gent que sabem que sí 
se puede.

Per un nou Rubí, habitable, amb futur i talent, vota 
En Comú Podem Rubí. Només AMB TU, HO FEM 
POSSIBLE.

Andrés Medrano

#AMB TU HO FEM POSSIBLE
#CONTIGO LO HACEMOS POSIBLE

encomupodemrubi.cat

facebook.com/ecprubi

twitter.com/comurubi

instagram.com/ecp_rubi

CANDIDATURA 
I COMPROMÍS
AMB RUBÍ
2019-2023

Ànnia García Andrés Medrano

CANDIDATURA 
I COMPROMÍS
AMB RUBÍ
2019-2023

Ànnia García Andrés Medrano

VOTA

#AMB TU
 HO FEM
 POSSIBLE
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Veïns per Rubí, la garantia d’un canvi

Si no canvien, que 
deixin pas!

Aquest diumenge són les 
eleccions municipals: després 
de 16 anys de governs socia-
listes, amb 11 anys amb ERC 
com a soci de govern, i els 
últims 4 anys amb Ciutadans 
i Partit Popular com a suport 
en el Ple Municipal, arriba 
el moment de fer un gir a la 
política local.

La nostra ciutat necessita 
una millora evident en el 

Les estratègies polítiques dels 
líders del procés independen-
tista han fracassat, i cal que 
tothom ho admeti.

Només cal veure les si-
tuacions d’exili i presó dels 
seus líders, i les picabaralles i 
tripijocs entre ells.

Però el que no ha fracassat 
és l’anhel del sobiranisme re-
publicà, els valors del qual cada 
cop són més reclamats des de 
més enllà dels sectors inde-
pendentistes, sobretot veient 
la involució dels governs de 
l’estat cap a posicions repres-
sores i mancades de voluntat 
real de diàleg, i la connivència 
cada cop més descarada dels 
partits d’obediència estatal 
cap al més ranci nacionalisme 
espanyol i cap als valors de 
l’extrema dreta.

Ara els independentistes 
de Rubí tenen la possibilitat 
de donar suport decidit a una 
candidatura nova a Rubí, dins 
del moviment Primàries Ca-
talunya, promogut inicialment 
per l’ANC, com a mitjà per a 

manteniment dels espais pú-
blics (carrers, parcs i jardins), 
una millora de la neteja, una 
ordenació de l’espai públic, 
nous equipaments per millo-
rar els problemes d’aparca-
ment, un increment d’efectius 
policials, noves instal·lacions 
esportives (per exemple, una 
nova piscina municipal o un 
nou poliesportiu) o culturals 
(centres cívics, o sales de petit 
i mitjà format polivalents).

Necessitem també un nou 
Pla d’Ordenació Urbanística, 
un Pla d’Equipaments i un 

demostrar als polítics anteri-
ors que és el moment de fer 
passos defi nitius cap a la Re-
pública. Tots els regidors que 
obtindrà aquesta candidatura 
estan compromesos a fer-los, 
arrossegant als partits que han 
fracassat fi ns ara. Pel que hem 
vist i veiem, no semblen voler 
avançar decisivament cap a la 
República, sinó defensar les 
posicions que més benefi cien 
als seus interessos corpora-
tivistes.

No és tolerable que, a 
aquesta distància de l’1-O i ve-
ient com va el judici a Madrid, 
els partits independentistes 
no vulguin anar, tots a una, 
cap a on la gent del carrer, la 
ciutadania independentista, 
té clar que vol anar: cap a l’es-
tabliment de la República per 
a poder ser lliures i solidaris 
socialment.

La implantació dels valors 
republicans donant el poder 
directe als ciutadans, com pro-
pugna la candidatura de RUBÍ 
REPUBLICANA - Primàries 
Catalunya, ha de ser la primera 
passa, des dels municipis, per a 
empènyer els partits a canviar, 
o a deixar pas.

Pla de mobilitat en vigor, 
adequat a la realitat actual.

Des de Veïns per Rubí 
portem més de quatre anys 
treballant per canviar la di-
nàmica política del nostre 
municipi, en defensa de la 
màxima transparència en el 
nostre Ajuntament, la lluita 
contra qualsevol mena de cor-
rupció, garantint una gestió 
efi cient dels recursos públics, 
i la participació ciutadana.

Ho fem amb un equip 
de veïnes i de veïns compro-
mesos amb la nostra ciutat, 

Toni García
Alcaldable de Veïns 
per Rubí

Jordi Joan Garcia
Número 5 de Rubí 
Republicana

amb un grup transversal, 
sense hipoteques polítiques, 
amb perfi ls tècnics, preparat 
per assumir el canvi polític 
a Rubí, i sense rebre cap 
ordre de partit de Barcelona 
o Madrid.

Som veïns que no venim 
de l’àmbit polític, que ens 
estimem la nostra ciutat, i que 
treballem per millorar el futur 
del municipi per les següents 
generacions.

Som molt conscients, 
també, de la situació d’espe-
cial precarietat de les urbanit-

zacions, i per aquest motiu, 
el nostre programa electoral 
recull un capítol específi c per 
aquests barris de la nostra 
ciutat, i alguns membres 
destacats de la nostra can-
didatura viuen en aquests: 
un Pla específi c de mante-
niment d ’urbanitzacions, 
sistema de videovigilància en 
els accessos i més presència 
policial, millora dels serveis 
de telecomunicacions (fi bra 
òptica), estudiar la viabilitat 
d’instal·lar una deixalleria de 
referència a les urbanitzaci-
ons, millora de la freqüència 
i rutes del servei d’autobús i 
que arribi a totes les urbanit-
zacions (a Can Barceló no 

arriba), disposar d’elements 
per difi cultar la presència de 
Porcs Senglars, garantir el 
servei de Correus Universal, 
millora de la freqüència en la 
recollida de residus, millora 
de la neteja i del clavegueram, 
són algunes de les nostres 
propostes.

El vot útil de canvi el 
diumenge, és un vot a Veïns 
per Rubí. Nosaltres no li 
farem el joc al PSC com ho 
ha fet ERC durant 11 anys, o 
com ha fet Ciutadans i PP en 
aquest mandat: per garantir 
un canvi sense interferències 
i interessos dels grans partits, 
el vot a VR és la garantia de 
canvi.



CUINA 

URUGUAIANA

Petit Charrúa
c. Doctor Robert, 31
T. 93 461 63 58 
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CUINA 

JAPONESA

Sushiteka
c. Miguel Cervantes, 53
T. 93 182 35 97

PIZZERIA

TAPES

ARROSSERIA

BAR MUSICAL
    

BRASERIA

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

CAFETERIA

CUINA 

CASOLANA

La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26

Cal Gori
Av. Barcelona, 66 
T. 93 699 10 27

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 93 588 95 74

ENTREPANS

Frankfurt Nara
Avda. Barcelona, 31
T. 93 588 95 35

FRUITERIA



CLASSIFICATS

TAROT. Lucy. 646 98 13 08
SE REPARAN PERSIANAS. 
694.506.473

DIVERSOS

SE ALQUILA hab. 605.282.465

LLOGUER 
I VENDA

CHICA con referencias se 
ofrece para limpieza y plancha. 
631 779 315
SE REGALA CASA para inte-
rina que cuide a matrimonio 
mayor. 626.603.242
SRA. SE OFRECE para limpieza, 
cuidado ancianos y niños. Ho-
rario mañanas. 637.25.61.40
SE OFRECE  limpieza por 
tiempo completo y horas. 
612.530.644

OFERTES I 
DEMANDES
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Com ens agradaria que en aquests casos les pro-
tagonistes poguessin parlar, però estem segurs 
que tan sols observant-les, les seves mirades 
parlen en silenci.

Són ROVI i FORKI, dues germanes que després 
d’estar a prop de la mort i havent superat febres 
molt altes, el seu futur es va parar al costat d’un 
test. Positi ves de leucèmia, en el primer test, 
negati ves en els posteriors realitzats.

Estan aïllades i creixent en solitud, com 
aquells “nens bombolla” que tenen de tot però 
els falta el més important, el contacte d’una mà 
amiga, el poder fer una vida normal passejant 
per tota una casa sense portes, sense reixes i 
sense barreres.

Perquè elles no necessiten cap cura especial, 
perquè fi ns i tot no sabem si en un futur molt 
pròxim, sent tan joves, els seus propis organismes 
podrien immunitzar-se, ja que actualment estan 
lluitant. I encara que no fos així, elles han batallat 
per viure des que eren dues boletes i ara no és just 
que passin els seus dies sense tenir una família.

Perquè igual que elles, nosaltres no ti rarem 
la tovallola fi ns que no veiem ROVI i FORKI en 
una casa dormint damunt de la falda de qui 
vulgui donar-los una oportunitat, en acolliment 
o adopció.

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

Ànimes positi ves a la vida

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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RUBÍ ES MUCHO MÁS QUE EL CENTRO,

RUBÍ SON SUS BARRIOS

GINER@LCALDE
Síguenos en:

Populares Rubí

JUNTOS
VAMOS A
CAMBIARLO

TU BOLSILLO Y TU TRABAJO,

MI OBJETIVO
En Rubí pagamos, porcentualmente, más 
impuestos que nuestros vecinos de Sant 
Cugat, Cerdanyola, Terrassa o Sabadell, 
sin que ello represente más servicios.

TU TRANQUILIDAD 
Y TU CAMINO,

MI META

En Rubí, año tras año siguen aumentando 
los robos, disminuye la seguridad y crece 
el incivismo. Las patrullas y el material del 
que dispone la policía local y el alumbrado 
de nuestras calles son insuficientes.

TUS NECESIDADES,
MI COMPROMISO

¿Nunca te llega una ayuda cuando más 
la necesitas?, ¿por un punto en una suma 
aritmética y sin sentimientos no atienden 
tu situación?.

TU TIEMPO LIBRE,

EN RUBÍ
¿Por qué tienes que salir de tu ciudad
para ir al cine o para practicar
tus aficiones?.
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RUBÍ ES MUCHO MÁS QUE EL CENTRO,

RUBÍ SON SUS BARRIOS

GINER@LCALDE
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teatre

Imatge dels membres del taller de teatre de l’escola Ca n’alzamora. / Cedida

El taller de teatre de pares i mares de Ca n’alzamora 
recupera el musical ‘Peter Pan’ pel seu 10è aniversari
rEDaCCIó

El taller de teatre de pares i 
mares de l’escola Ca n’Alza-
mora està celebrant el seu 
10è aniversari. Per aquest 
motiu, han decidit recuperar 
el musical ‘Peter Pan’, l’obra 
amb la qual van debutar als 
escenaris l’any 2009.

La idea de constituir un 
taller de teatre format per 
pares i mares de l’escola va 
sorgir arran del Pla Educatiu 
d’Entorn, que donava di-
verses opcions per afavorir 
l’aprenentatge del català a 
persones no catalanopar-
lants.

Actualment, el grup està 
constituït per tretze actors 
i actrius, molts dels quals hi 
són des de l’inici. Cada any 
es treballa una obra diferent, 
sempre dirigida a un públic 
familiar. Durant tots aquests 
anys han posat en escena: 
‘Peter Pan’, ‘Aladdin’, ‘La bella 
i la Bèstia’, ‘Toy Story’, ‘El Rei 
Lleó’, ‘Inside Out’, ‘Matilda’ i 
‘Casper’.

El director del grup de te-

AgendA
································································
divendres 24 de maig

‘time trial’
Dins del cicle El documental del mes. A les 
19h al Celler.

recital de piano
A càrrec de Stefano Costa. A les 20h a l’Ate-
neu. 

‘Dogman’
Dins del cicle de cinema. A les 21h a La Sala. 
Preu: 3€.

Nits d’observacions astronòmiques
A les 21.30h a l’Ateneu. Org.: Associació 
d’Amics de l’Astronomia. 

································································
dissAbte 25 de maig

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

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

Taller de perfecció de cal·ligrafia
A les 10h a l’Espai de Llibres, Lectors al tren!. 
A càrrec de Quim Conca. 

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

Cicle obert per famílies
‘Camins enlaire’, a càrrec d’Experimentem 
amb l’art. Per a infants d’1 a 10 anys. A les 18 
h al Celler.

Trobada d’Esbarts Infantils
A les 16.45h ballada conjunta a l’estació de 
FGC. A les 17h cercavila fins a la pl. Dr. Guardiet 
on ballaran les diferents escoles. Org.: Esbart 
Dansaire de Rubí.

Vetllada flamenca
Amb les actuacions d’Estrellita de Graná, 
Manuel el Lagareño, Jessy, Manolo de Lina-
res i José M. Gómez, Loly Reyes i Aromas de 
Azahar. A les 19h a la seu de la Peña Calixto 
Sánchez.

································································
diumenge 26 de maig

Orquestra de la diversitat
A càrrec de l’Oquestra de Cambra i l’Orquestra 
d’Alumnes amb necessitats especials. A les 
12h al Celler.

Ball al Casal
A càrrec de Tago-Mago. A les 16.30h al Casal 
de la Gent Gran. Org.: Casal de la Gent Gran 
de Rubí.

································································
diLLuns 27 de maig

actuació al Casal

A càrrec dels Grups de Ball de Saló i de la Colla 
Sardanista Esperit sempre Jove. Final de festes 
amb la sardana de germanor. A les 16.30h al 
Casal de la Gent Gran de Rubí. 

‘L’aventura filològica de Pompeu Fabra’
A càrrec de Joan Serra, professor d’història. A 
les 18h a la Biblioteca. Org.: AEUR.

································································
dimArts 28 de maig

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

reunió oberta d’alcohòlics anònims
A les 19h al local de la rectoria de l’Església de 
Sant Pere (pl. Dr. Guardiet, 9). Org.: Alcohòlics 
Anònims.

································································
dimecres 29 de maig

‘Eleccions europees’
A càrrec de l’Institut d’Estudis Europeus. A les 
19h a la Biblioteca. Org.: Associació d’Amics 
de la UAB.

································································
diJOus 30 de maig

recital de veu i piano
Dins del 24è Cicle de Música de Cambra. A 
càrrec de Viviana Salisi i Mar Esteve. A les 21h 
a l’Escola de Música Pere Burés. 

expOsiciOns
Àfrica. Exposició de Miquel Mas. A La Clara-
boia fins al 24 de maig i al Museu Etnogràfic 
Vallhonrat fins al 25 de maig.

 

rubí Il·lustra. Exposició col·lectiva d’Araceli 
Plata, Cuchu, Jordi Sánchez, Max Saladrigas, 
Meritxell Morató, Montse Fortino, Pedro 
Giménez i Rosa Roselló. A l’Espai de Llibres 
Lectors al tren!

La memòria de les flors extraviades. Pin-
tures d’Anna Tamayo. Fins al 28 de juliol 
al Celler.

testimoni Sensible. Pintures de Carme 
Llop. Fins al 20 de juliol a l’Aula Cultural.

Patagonia-3D Parcs Nacionals americans. 
Fotografies de Joan Díez i Manel Miras. Fins 
a l’1 de juny a l’Antiga Estació.

Fu la Spagna! La mirada feixista sobre la 
Guerra Civil Espanyola. Fins al 20 de juliol 
al Castell.

atre és Santiago Granizal, ac-
tor, ballarí i director de teatre, 
que dirigeix l’Escola de Ball i 
Teatre Vuit Temps de Rubí. 
Granizal, a més, és l’autor 
del guió adaptat de les obres 
representades. La confecció 
del vestuari, l’elaboració dels 
decorats i l’attrezzo van a càr-
rec dels components del grup 
de teatre, amb el vistiplau del 
director.

De cada obra, el grup 

ofereix dues funcions, una 
exclusivament per l’alum-
nat de l’escola i una per al 
públic en general i en totes 
les ocasions han omplert 
l’aforament de La Sala. L’any 
que van interpretar ‘El Rei 
Lleó’, a més, en van fer una 
de benèfica per a recaptar 
fons per a l’AMPA de l’Escola 
Mossèn Cinto Verdaguer de 
Rubí, que passava per greus 
dificultats econòmiques.

Dimarts al matí, La Sala 
va acollir la representació de 
‘Peter Pan’ per a l’alumnat 
de l’escola Ca n’Alzamora i 
pròximament, en data enca-
ra per confirmar, s’oferirà a 
tota la ciutadania. Aquesta 
representació també tindrà 
un vessant solidari, ja que 
els diners recaptats seran 
per a una entitat benèfica 
que lluita contra el càncer 
infantil.

la funció solidària del grup de 
teatre Yunet recapta 2.600 euros 

actors i actrius de la companyia amateur. / Cedida

La companyia de teatre 
amateur Yunet ha aconse-
guit recaptar 2.600 euros 
amb la recaptació de ‘Dan-
dolo todo 2’, una comè-
dia divertida dirigida per 
Ramon Planet. Els diners 
aconseguits amb la repre-
sentació es dividiran entre 
l’AMPA del Centre d’Educa-
ció Especial de Ca n’Oriol i 
l’ASPROSC, una associació 
rubinenca que ajuda al de-
senvolupament del poble 

del Senegal. Així, cada una 
de les entitats rebrà un do-
natiu de 1.300 euros. 

En el cas de l’AMPA del 
centre educatiu, l’entitat ja 
ha dit que els diners aniran 
destinats a dotar l’equipa-
ment d’un nou edifici que 
es construirà al centre i 
que ha de servir per oferir 
als alumnes d’una millor 
orientació laboral quan 
acaben la seva etapa d’es-
colarització. / DdR 
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reconeixement

El Museu Etnogràfic Vallhorat 
recull la Creu de Sant Jordi que 
atorga la Generalitat
reDaCCió

La Fundació Museu Etno·
gràfic Vallhonrat de Rubí 
ha estat reconeguda amb 
la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya 
2019. Enguany, el govern 
català ha concedit aquesta 
distinció a 14 entitats més i 
a 28 personalitats que han 
prestat serveis destacats a 
Catalunya en la defensa de 
la seva identitat o en l’àmbit 
cívic i cultural. 

Pere Vallhonrat, con·
servador del museu, acom·
panyat per la seva família i 
alguns amics, va ser l’encar·
regat de recollir el guardó, 
en un acte que va tenir lloc 
dijous passat al Centre de 
Convencions Internacional 
de Barcelona. L’alcaldessa 
de la ciutat, Ana M. Martí·
nez, el regidor de Cultura, 
Moisés Rodríguez, i l’artis·
ta local Anna Tamayo van 
acompanyar Pere Vallhonrat 
a l’acte. 

La Fundació Museu Et·
nogràfic Vallhonrat de Rubí 
ha estat reconeguda pel 
seu ingent treball de col·
leccionisme, conservació i 
exposició, que va començar 
fa gairebé seixanta anys. El 
projecte va arrencar a mit·
jans del segle passat, quan 
Miquel Vallhonrat Brau es 
va iniciar en el món del col·
leccionisme. 

Inicialment va reunir 
peces de la família de prin·
cipis de segle XVIII i de se·
guida va rebre aportacions 
que li feien els clients i els 
rubinencs. Després, ell ma·
teix va començar a buscar 
objectes que tinguessin 
alguna cosa d’entranyable. 
De jove, el seu fill Pere es 
va interessar per l’afecció 
del seu pare i actualment és 
el conservador del museu, 
amb el suport de la seva filla 
Anna Vallhonrat, gestora 
cultural.

En els últims anys s’ha 
donat un impuls significatiu 
a la instal·lació, buscant 
la història de cada peça, 
completant col·leccions 
iniciades i fent·ne de no·
ves. Actualment, el museu 
compta amb prop de 8.000 
peces, totes  exposades per 

temàtica i per col·leccions al 
llarg de les sis sales de què 
disposa l’equipament. 

“Estem molt feliços, és 
un orgull rebre la Creu de 
Sant Jordi”, ha assenyalat un 
emocionat Pere Vallhonrat, 
qui explica que aquest guar·
dó “és un reconeixement 
oficial al treball que hem 
fet durant 60 anys per di·
fondre la cultura i la història 
a la ciutat”. Per Vallhonrat, 
“costa una miqueta que la 
cultura sigui prou reconegu·
da i, aquest reconeixement, 
ens dona reforç moral per 
continuar tirant endavant”. 

A més, ha recordat que 
en els últims anys altres 
rubinencs o entitats rubi·
nenques relacionades amb 
el món cultural de la ciutat 
també han estat guardo·
nades amb la Creu de Sant 
Jordi. És el cas dels fotògrafs 
Josep M. Roset i Ignasi Mar·
royo, entre altres.

L’alcaldessa ha felicitat 

Pere Vallhonrat pel fet que 
el seu museu hagi estat re·
conegut amb aquest guardó. 
Segons Martínez, el “Museu 
Etnogràfic Vallhonrat duu a 
terme una importantíssima 
tasca en la conservació del 
coneixement del passat, fet 
que ens permet prendre 
consciència de les nostres 
arrels i orígens i, d’aquesta 
manera, posar les bases per 
construir el nostre futur”.  

altres guardonats
A banda del Museu Etno·
gràfic Vallhonrat, aquest any 
també han estat reconegu·
des personalitats com Leo 
Messi, futbolista del Futbol 
Club Barcelona; Núria Pi·
cas, corredora de curses de 
muntanya; Ernest Benach i 
Joan Rigol, presidents del 
Parlament de Catalunya; 
Núria Marín, directora de 

Pere Vallhonrat, acompanyat per l’alcaldessa, Ana M. Martínez, i l’artista local Anna Tamayo, després 
de recollir la Creu de Sant Jordi. / Ajuntament de Rubí 

l’Escola Mare de Déu de 
Montserrat de Terrassa; i 
entitats com La Trinca, la 
Federació de Moviments 
de Renovació Pedagògica 
de Catalunya (FMRPC) o 
la Coral Capella de Santa 
Maria de Ripoll.

“És un 
reconeixement 
oficial al treball 

que hem fet 
durant 60 anys per 
difondre la cultura 

i la història a 
la ciutat”



Divendres, 24 de maig de 2019 CULTURA26

CULTURA REGIONAL
La Irmandade Galega celebra aquest cap de setmana la Festa do Pulpo
La Irmandade Galega de Rubí 
celebrarà aquest cap de set-
mana a la rambla del Ferro-
carril una nova edició de la 
Festa das Letras Galegas i la 
Festa do Pulpo, coincidint 
amb el XXXVIII aniversari de 
l’en� tat.

Les ac� vitats arrencaran 
divendres 24 de maig a les 19 
hores amb l’acte inaugural de 
la celebració, durant el qual, 
a més dels parlaments de la 
presidenta de la Irmandade, 
Sílvia Castañeda, s’oferiran 
dues conferències. La primera 
serà ‘Galicia, un anaco da súa 
historia’ i anirà a càrrec de 

res � ndrà lloc la tradicional 
cercavila de l’entitat i una 
hora després s’iniciaran les 
actuacions de grups de músi-
ca i dansa tradicional gallega, 
que fi nalitzaran amb un dinar 
de germanor, amb productes 
� pics de la gastronomia de 
Galícia.

A la tarda es reprendran 
les actuacions de ball i mú-
sica i la nit fi nalitzarà amb la 
popular revetlla que estarà 
amenitzada per l’Orquestra 
Can Casino i el Duo Medi-
terraneo.

Diumenge a les 12 hores 
tornaran a oferir-se exhibi-

Sergi Cano Miguel, mentre 
que la segona � ndrà com a 
ponent l’escriptor rubinenc 
Raúl Velasco i tractarà sobre 
l’escriptor i historiador gallec 
Antón Fraguas, a qui se li ha 
dedicat enguany el Dia Das 
Letras Galegas 2019.

Festa do Pulpo
Les activitats més lúdiques 
començaran el mateix diven-
dres al vespre a la rambla del 
Ferrocarril amb les actuaci-
ons a par� r de les 22 hores 
del Duo Mediteràneo i de 
música celta i folk.

Dissabte a les 11.30 ho-

L’Esbart Dansaire 
organitza la 5a 
Trobada d’Esbarts 
Infan� ls
L’Escola de l’Esbart Dansaire 
de Rubí organitza el 25 de 
maig la cinquena edició de la 
Trobada d’Esbarts Infantils. 
L’ac� vitat se celebra de forma 
bianual amb la intenció de 
donar a conèixer a la ciutat, la 
feina que fa l’Esbart Dansaire 
de Rubí amb els infants entre 
els 3 i els 16 anys, així com la 
d’altres esbarts.

Les escoles convidades en 
la cinquena edició són Ciutat 
Comtal de Barcelona, Roca-
sagna de Gelida i Esbart Sant-
vicen� , a més de la rubinenca, 
i totes juntes aplegaran a més 
de 150 infants dansaires. 

La trobada arrencarà a les 
16.45 hores a l’estació de FGC 
amb una ballada conjunta de 
totes les escoles del ball de Gi-
tanes de Rubí, en homenatge 
als 50 anys de la coreografi a. 
A les 17 hores hi haurà una 
cercavila i es tornarà a fer 
una ballada conjunta de la 
Bolangera del Pallars i a les 18 
hores a la plaça Doctor Guar-
diet � ndran lloc les diferents 
ballades. / DdR

cions de música i dansa tra-
dicional i un vermut musical 
amb l’Orquestra Gran Casino. 
Al migdia � ndrà lloc un nou 
dinar de germanor i a les 17 
hores es lliuraran els premis 
del III Concurs Literari Manuel 
Rivas.

La festa finalitzarà amb 
noves actuacions de grups 
de ball i música i el fi nal de 
festa amb l’Orquestra Gran 
Casino.

Durant tot el cap de set-
mana hi haurà servei de 
bar-restaurant a càrrec de 
Pulpàlia i venda de productes 
� pics gallecs. / DdR

MÚSICA DANSA

El mí� c grup La Unión se suma 
al cartell del RRandom Fes� val
REDACCIÓ

El mí� c grup de pop rock i 
new wave La Unión actuarà 
el 29 de juny, durant la Nit 
Golfa, a l’Escardívol, sumant-
se així als artistes i grups 
confi rmats del Rubí Random 
Music Fes� val. L’exitosa ban-
da dels anys 80 i 90 pujarà 
a l’escenari per rememorar 
alguns dels seus grans èxits 
com ‘Lobo Hombre en París’, 
‘Sildavia’, ‘El Rey del Ring’, 
‘Maracaibo’ o ‘Más y más’, 
però també per repassar 
alguns dels seus treballs 
posteriors. La Unión està 
formada per Rafa Sánchez, 
com a vocalista, Luís Bolín, 
a càrrec del baix, i Mario 
Mar� nez, a la guitarra, és a 
dir, tres dels quatre membres 
dels seus inicis, quan corria 
l’any 1984.

Altres grups
Amb la confirmació de La 
Unión, el cartell del Rubí 
Random Music Fes� val con-
tinua creixent. Recordem 

que ja s’han anunciat altres 
concerts com els de Versión 
Impossible, que també serà 
el 29 de juny a l’Escardívol i 
que tornarà a fer ballar el pú-
blic rubinenc amb les seves 
versions i la seva diver� da 
posada en escena.

El 22 de juny a l’Escardí-
vol el fes� val omplirà de rock 
l’Escardívol amb els concerts 

de la banda valenciana de 
rock Los Zigarros, de Kao� ko 
i de Kiss of Death, grup tribut 
a Kiss. Altres actuacions con-
fi rmades són les de la jove 
ar� sta Suu i de la banda de 
versions Sixtus, totes dues 
el 27 de juny a l’Escardívol, 
una nit que també comptarà 
amb el concert del grup ca-
talà Buhos.

La Unión actuarà la Nit Golfa a l’Escardívol. / Cedida
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FIRA 
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EL MILLOR EQUIP, PER LA MILLOR CIUTAT 

El taller de kokedama, construir plantes decora� ves sense test, va ser una de les novetats. / Carla Abril

IL·LUSTRACIÓ 

Bona acollida de la 17a edició 
de la Fira de Primavera amb 
una trentena de parades
REDACCIÓ

La plaça del Doctor Guardiet 
va acollir el dissabte a la tar-
da la 17a edició de la Fira de 
Primavera, organitzada per 
l’Associació Sant Galderic. 
Gairebé una vintena de pa-
radetes d’artesans i ar� stes 
i deu parades de la fi ra del 
trasto van omplir la plaça per 
acollir aquesta ac� vitat tradi-
cional, que també va comptar 
amb ac� vitats i tallers.

Entre les novetats de 
l’edició d’enguany hi havia 
el taller de kokedama, que 
consis� a a construir plantes 
sense test: “Va tenir molt 
d’èxit i tothom va poder 
marxar amb la seva planta, 
estem molt agraïts a Font del 
Ferro”, ha explicat Ariadna 
Benavides, presidenta de 
Sant Galderic.

Una altra de les ac� vitats 
destacades va ser la Trobada 
d’Il·lustradors, que es rea-
litzava per segona vegada i 
que ja sembla consolidada, 

perquè “és una inicia� va que 
agrada molt a la gent”. En-
guany, hi van par� cipar vuit 
il·lustradors rubinencs.

A banda, també es va 
fer un mural, que ha quedat 
pintat en un dels murs del 
solar del Centre Democrà� c 
Republicà i que serveix per 
celebrar els 25 anys de la 
Fira de Sant Galderic, que 
se celebrarà a l’octubre: “A 
la gent jove que anava cap 
al fes� val del Primavera Pop 
li cridava molt l’atenció i es 
paraven, ens agrada que a 
la fi ra hi hagi art urbà, més 
modern”.

En general, la valoració 
que fa l’en� tat de la fi ra és 
bona, sobretot tenint en 
compte que la previsió del 
temps era dolenta i que al-
gunes persones van marxar 
perquè semblava que anava a 
ploure. “Estem contents, per-
què al fi nal el dia va aguantar 
i molta gent va passejar”.

En aquesta 17a edició, 
l’organització va optar per 

no oferir música en directe, 
ja que per la proximitat del 
concert a l’Escardívol, temí-
em que hi hagués problemes 
amb l’acús� ca. “Vam trobar 
a faltar la música, l’hauríem 
pogut posar, però el fes� val 
musical també ens va bene-
fi ciar”.

Il·lustradors locals exposen 
en una mostra col·lec� va a 
l’Espai de Llibres

L’Espai de Llibres, Lectors al 
tren! acull una mostra col-
lec� va de vuit il·lustradors 
rubinencs sota el � tol ‘Rubí 
il·lustra’. Araceli Plata, La 
Cuchu, Jordi Sánchez Cam-
panario, Max Saladrigas, 
Meritxell Morató, Montse 
Fortino, Pedro Giménez i 
Rosa Roselló són els autors 
que signen les il·lustracions 
exposades a la mostra.

Es tracta d’un grup d’ar-
� stes professionals i algun 
amateur, que han il·lustrat 
cartells, còmics, pàgines 

d’àlbums, cartells, còmics, 
samarretes o tasses. Alguns 
són coneguts a la ciutat pel 
seu treball i altres no tant, 
per la qual cosa Lectors 
al tren! ha volgut apropar 
les seves creacions al gran 
públic.

A la mostra cada ar� sta 
presenta dues obres, una 
de les quals està relaciona-
da amb l’amor pels llibres.

L’exposició es pot visitar 
fi ns al 31 de maig en l’ho-
rari d’obertura de l’establi-
ment. / DdR

Fotografi a de família dels il·lustradors i els organitzadors de la 
mostra. / Cedida
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L’Escardívol es mou al ritme de Los 40 Primavera Pop
LARA LÓPEZ

L’escenari de l’Escardívol 
de Rubí va acollir dissabte 
per tercer any consecutiu 
el fes� val Los 40 Primavera 
Pop, reunint prop de 20.000 
persones durant 4 hores de 
música en directe protago-
nitzades per una vintena 
d’ar� stes nacionals i inter-
nacionals. La música pop, 
dance, urbana i reggeaton 
van protagonitzar aquest 
macroconcert organitzat 
per l’emissora Los 40 que 
va portar novament ar� stes 
molt es� mats pel públic com 
Aitana Ocaña i Ana Guerra, 
exconcursants d’OT i, per 
primer cop, altres cantants 
espanyols d’èxit com Beret, 
Lola Índigo, Dani Fernández, 
els sempre presents Bombai, 

Aitana va ser una de les més aclamades de l’actuació, tot i la pluja. / Carla Abril

Romy Low & Sak Luke, a més 
d’ar� stes internacionals com 
Inna, Danny Ocean, Hrvy, 
Danna Paola, Dynoro i Chloe 
Philips. L’esdeveniment tam-
bé va comptar amb músics 
catalans com Nil Moliner, 
Lildami & Suu, Siderland i Pol 
Granch, a més dels fi txatges 
d’úl� ma hora de l’exconcur-
sant d’OT Agoney i la jove 
debutant Elsa Barahona.

L’amenaça de pluja va 
estar present des de l’inici, 
a les 20 hores, amb una es-
tona de pluja intensa entre 
les 22 i 23 hores en un dels 
moments més esperats de la 
nit, les actuacions d’Aitana 
Ocaña i Nil Moliner, tot i 
que l’aigua no va aturar el 
concert ni els assistents que 
seguien ballant sota els seus 
paraigües. 

El locutor Dani Moreno 
va ser el presentador del 
fes� val, en lloc de l’habitual 
Tony Aguilar, que va amenit-
zar els moments entre actu-
ació i actuació acompanyat 
dels DJ i col·laboradors de 
l’emissora com Adrià Ortega, 
Neus Gonzalez, Adrià Soler i 
Víctor de la Torre.

Ana Guerra, Aitana Ocaña, 
Danny Ocean, Beret i Lola 
Índigo revolucionen l’Es-
cardívol
Ana Guerra va ser la primera 
a pujar a l’escenari, on va 
interpretar els seus singles 
‘Ni la hora’ i ‘Bajito’, que van 
embogir el públic i que van 
corejar milers de persones 
per tot l’Escardívol. La can-
tant canària, que està de gira 
amb el seu disc debut ‘Re-
fl exión’ es va mostrar molt 
agraïda pel bon tracte rebut 
sempre a Catalunya i amb 
il·lusió per tornar novament 
davant el públic rubinenc. 
La va seguir el cantautor 
Dani Fernández, exintegrant 
de la banda Auryn, qui va 
presentar ‘Disparos’, tema 

MÚSICA

del seu primer disc en so-
litari que porta preparant 
des de fa més dos anys. El 
jove cantant va emocionar 
el públic amb el seu èxit 
‘Te esperaré toda la vida’. 
Un altre moment destacat 
de la nit va ser l’actuació 
de Danny Ocean, qui va fer 
ballar l’Escardívol amb els 
seus temes reggeaton ‘Me 
rehúso’, ‘Dembow’ i ‘Swing’ 
ben coneguts pel públic. Tot 
seguit, el televisiu Agoney 
va lluir la seva potència de 
veu amb el seu primer single 
‘Quizás’.

Després de l’actuació 
del català Nil Moliner, que 
va oferir un enèrgic directe 
amb ‘El despertar’ i ‘Solda-
dito de hierro’, la popular 
Aitana Ocaña va demostrar 
la seva graciosa esponta-
neïtat sobre l’escenari i va 
enlluernar el públic en una 
emo� va actuació sota la plu-
ja, que va iniciar amb la seva 
balada pop ‘Vas a quedarte’, 
seguit del seu nou single de 
pop ballable ‘Nada sale mal.’ 
El raper Beret, conegut per 
temes com ‘Lo siento’, que 

El fes� val va tornar a ser un èxit de públic. / Carla Abril

va ser un dels més corejats 
per la mul� tud, va afi rmar 
que entre els artistes del 
Primavera Pop li encantaria 
col·laborar musicalment 
amb Danny Ocean, al qui 
considera “molt versàtil”. 
El tancament del festival 
va comptar amb les grans 
actuacions de la ballarina i 
cantant Lola Índigo, qui va 
interpretar i ballar dos dels 
seus temes més exitosos, i la 
cantant romanesa Inna, re-
cuperant els seus hits pop en 

anglès i castellà fent saltar al 
públic recordant nits d’es� u i 
festa dels úl� ms anys.

El rubinenc Sr. Chen se suma 
a Los 40 Primavera Pop
Per primer cop, un rubinenc 
va actuar al Primavera Pop: 
Sr. Chen, el popular raper 
que va acompanyar el mú-
sic terrassenc Lildami i la 
cantant Suu en una actuació 
a ritme de ‘trap’ que no va 
deixar indiferent a ningú. El 
músic rubinenc va afi rmar 
estar “molt il·lusionat” per 
formar part de la celebració 
del fes� val que acull la seva 
ciutat, on porta actuant so-
bre pe� ts escenaris fa més 
de 15 anys. L’egarenc Lildami 
es va mostrar molt sa� sfet 
per la bona acceptació del 
tema ‘La dels Manel’ en col-
laboració amb Sr. Chen, un 
diver� t tema de ‘trap’ i rap 
en català que va animar el 
públic de l’Escardívol. “Fal-
tava una oferta més pop i 
transversal dins la música ur-
bana en català, que crec que 
és el que oferim nosaltres, 
una proposta que li parlés 
al món sencer”, van explicar 
Lildami i Sr. Chen.

Lola Indigo, durant l’actuació. / Carla Abril



Divendres, 24 de maig de 2019ESPORTS 29

La cursa va comptar amb la par� cipació de prop de 500 par� cipants. / J. A. Montoya

CURSA | SOLIDARITAT

La Cursa Solidària del Col·legi Balmes recull 
més de 5.000 euros contra el càncer infan� l
REDACCIÓ

La 5a Cursa Solidària orga-
nitzada pel Col·legi Balmes i 
l’Associació de Mares i Pares 
(AMPA) del centre va tenir 
lloc diumenge passat i va 
aplegar prop de 500 parti-
cipants, entre la cursa d’in-

fants, la d’adults i la sessió 
de zumba. La jornada, que va 
comptar amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, també va 
oferir un dinar popular on 
es van repar� r més de 250 
racions.

Amb tot això i amb el � tol 
‘Camina, corre i balla contra el 

càncer infan� l’, la inicia� va va 
recollir fons, novament, per a 
l’Hospital Maternoinfan� l de 
Sant Joan de Déu.

A falta de tancar totes les 
aportacions de patrocinadors, 
l’AMPA ha recollit més dels 
5.000 euros que va assolir 
en l’edició anterior. Enguany, 

s’ha incorporat a la programa-
ció una sessió de zumba i una 
fi deuada per dinar.

El president de l’enti-
tat, César Obea, ha celebrat 
aquesta fi ta, “la previsió deia 
que faria mal temps però, tot 
i això, ho vam poder celebrar 
i, al fi nal, hi va par� cipar més 
gent de la que preveiem. 
Estem molt satisfets”. L’or-
ganització encara no ha fet 
pública la xifra defi ni� va, ja 
que encara queda obert el 
Dorsal Solidari per a persones 
que han fet donacions però 
que no han par� cipat en la 
cursa.

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
� nez, va assis� r a la cita i va 
ressaltar que “ac� vitats com 
aquesta demostren els valors 
de la ciutadania rubinenca. 
Som una ciutat que s’impli-
ca i treballa per les causes 
que valen la pena i aquesta 
cursa solidària n’és un gran 
exemple”.

ESCACS | OBERT INTERNACIONAL

El VII Obert Internacional d’escacs Ac� us Ciutat 
de Rubí omple l’auditori del Museu Vallhonrat
El VII Obert Internacional 
d’Escacs Actius Ciutat de 
Rubí, organitzat per l’Associ-
ació d’Escacs Rubinenca, va 
comptar amb una par� cipa-
ció rècord: 147 jugadors. El 
torneig, disputat diumenge, 
va tornar a ser part per sisè 
any consecu� u del Circuit Ca-
talà d’Oberts Internacionals 
d’Escacs.

L’Associació d’Escacs Ru-
binenca va superar les seves 
expecta� ves omplint l’audito-
ri del Museu Vallhonrat amb 
par� cipants federats d’arreu 
del món i de l’estat espanyol. 
Enguany, el valencià Gambi-

Dues medalles d’or i una de plata 
per al Balmes Rubí en el V Obert 
Internacional de Figueres

Cinc compe� dors del Balmes 
Rubí van par� cipar el 18 de 
maig en el V Obert Interna-
cional de Figueres, un esde-
veniment que va comptar 
amb una gran organització i 
un molt bon nivell espor� u. 
Tots ells van realitzar una 
gran compe� ció, el que va 
permetre al club rubinenc 
emportar-se dues medalles 
d’or i una de plata.

Sílvia Boix va penjar-se 

TAEKWONDO | TORNEIG

un or i Marta Moreno va 
demostrar el gran treball que 
està fent durant tota la tem-
porada i també va obtenir 
l’or. Per la seva banda, Unai 
Flores, després de passar 
dues rondes, va arribar a 
la fi nal i va perdre per poc, 
aconseguint la plata. Tot i 
no obtenir medalla, Adrià 
Martos i Miriam Granell tam-
bé van fer un bon torneig. / 
Balmes Rubí

Par� cipants del Balmes en l’Obert de Figueres. / Cedida

to Benimaclet tampoc s’ha 
volgut perdre aquesta cita 
demostrant que l’esdeveni-
ment aconsegueix atraure a 
jugadors de tot arreu a la ciu-
tat, per gaudir d’una jornada 
plena d’emoció i escacs.

El grup Sub-14 es conso-
lida amb un total de 25 par-
� cipants demostrant que el 
jovent tant local com visitant 
creu en aquest esport i el grup 
principal també aconsegueix 
una forta par� cipació sumant 
un total de 122 par� cipants.

La classificació final va 
donar com a guanyador el 
Gran Mestre Orelvis Pérez, 

seguit pel Mestre Interna-
cional argentí Tomás Sosa. 
El tercer classifi cat va ser el 
M.C. kosovar Enver Sadrija. 
Pel que fa als guanyadors del 
grup Sub-14, els tres primers 
classifi cats van ser Lara Gar-
cía, Ivan Planella i Luis López 
Oliva, respec� vament.

Durant tot el dia l’equip 
arbitral de Vladimir Zaiats i 
Alexandra Muratet van vet-
llar pel compliment del re-
glament i l’organització va 
estar treballant per l’èxit de 
l’esdeveniment. L’acte de lliu-
rament de premis va comptar 
amb l’assistència de Pere 

Vallhonrat, de la Fundació 
Museu Vallhonrat, Ramon 
Caro, vicepresident de la 
Federació Catalana d’Escacs 
i Ismael Aguilera, tècnic de 
l’Ajuntament.

Aguilera va lloar la tasca 
realitzada per l’Associació 
d’Escacs Rubinenca amb el 
creixement i consolidació 
de l’esdeveniment i també 
va ressaltar la tasca de l’en-
titat per iniciar els infants 
en l’esport dels escacs amb 
tornejos i classes per totes 
les edats. Des de la federació, 
van felicitar la Rubinenca per 
l’organització i la consolidació 

del torneig.
L’Associació d’Escacs Rubi-

nenca ha agraït a la Fundació 
Museu Etnogràfic Vallhon-
rat la cessió de les seves 
instal·lacions, a l’ar� sta local 
Miquel Mas per la mostra 

que té exposada, el suport 
de l’Ajuntament de Rubí i la 
col·laboració d’empreses i bo-
� gues que ajuden a fer aquest 
esdeveniment una mica més 
gran cada any. / Associació 
d’Escacs Rubinenca

Els guanyadors de l’Obert Ciutat de Rubí. / Cedida
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1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 VILASSAR MAR 33 69
2 GIRONA B 33 65
3 BANYOLES 32 54
4 PALAMÓS 33 52
5 EE GUINEUETA 33 49
6 VIC 33 46
7 LLORET 33 45
8 MANLLEU 33 44
9 LLAGOSTERA B 33 43

10 SABADELL NORD 33 43
11 TONA 33 42
12 CAN VIDALET 33 41
13 LA JONQUERA 32 41
14 RUBÍ 33 40
15 SANT CUGAT 33 40
16 FARNERS 33 35
17 SAN JUAN MONTCADA 33 33
18 ARGENTONA 33 28

 

Sant Cugat Club - u.E. RubÍ                2-3

u.E. RubÍ: Uri, Kiki, Aitor Torres, Sebas (Gurrea,46), Bac-
ha, Raventos, Juli, Edgar (Ivan Campos,89), Enric (Sergio 
Campos,89), Sergi Estrada (Oscar Uroz,46) i Carles Mon-
toro.
Sant Cugat Club: Gabri, Pascual, Benet, Palma, Montoya 
(Alieu,76), Peski, Joel (Samper,62), Ligero, Pablo (Mauri, 76), 
Patrick (Arenas,62) i Naufal.
Àrbitre: Espallargas Casellas.
gols: 1-0 Patrick (6’), 1-1 Carles Montoro (55’), 1-2 Oscar 
Uroz (68’), 1-3 Oscar Uroz (73’), 2-3 Alieu (92’).
targetes: Gabri, Peski, Joel, Ligero, Alieu i Pascual (2) (V) 
/ Enric i Oscar Uroz.

Victòria per a l’esperança 
El Rubí dependrà del seu resultat en l’últim 
partit de lliga per mantenir la categoria 
José LUIs pérEZ

La Unió Esportiva Rubí va 
guanyar el Sant Cugat Futbol 
Club per 2-3 en la darrera 
jornada, aconseguint una 
importantíssima victòria en 
el derbi vallesà. Aquesta 
victòria, acompanyada de la 
derrota del Tona, possibilita 
que el Rubí només depengui 
del seu resultat per mantenir 
la categoria. Una victòria, 
i només una victòria, diu-
menge vinent davant el Vic 
permetria al conjunt degà del 
futbol rubinenc mantenir-se 
a Primera Catalana. L’empat 
no li serveix i virtualment el 
condemnaria al descens.

El partit davant el Sant 
Cugat va tenir dues parts 
totalment diferenciades. A la 
primera, els santcugatencs 
van ser superiors als visitants 
i van obrir el marcador en no-
més sis minuts de partit.

A la segona part, tot va 
canviar. L’entrada al terreny 
de joc de Gurrea i Óscar Uroz 
després del descans va donar 

profunditat al Rubí. En el 
minut 55, Carles Montoro va 
aconseguir l’empat i poc des-
prés, en el 68 i en el 73, Óscar 
Uroz va fer dos gols que van 
donar al Rubí tranquil·litat. 
En el temps de descompte, 
Alieu va retallar distàncies en 
el marcador, però el resultat 
definitiu va ser 2-3.

El Rubí s’ho juga tot 
aquest diumenge 26 de maig 
a les 12 hores a Can Rosés, en 
l’últim partit de lliga davant 
la UE Vic, on està obligat a 
guanyar si vol mantenir la 
categoria.

futbol | pRimERa Catalana

D’altra banda, el Cadet A 
va aconseguir salvar la cate-
goria de Preferent.

futbol | SEgona Catalana

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC SANT JUST 33 75
2 MARTORELL 32 64
3 CAN TRIAS 33 58
4 JOVENTUT RIBETANA 33 56
5 UNIF. BELLVITGE 33 54
6 ATLÈTIC JÚNIOR 33 53
7 ATLÈTIC VILAFRANCA 33 51
8 SANT QUIRZE 33 49
9 FONTSANTA-FATJÓ 32 45

10 ESPLUGUENC 33 45
11 SAN MAURO 33 44
12 MOLINS DE REI 33 43
13 MARIANAO POBLET 33 40
14 PRAT B 33 37
15 ATL. PRAT DELTA 33 36
16 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 33 32
17 OLÍMPIC CAN FATJÓ 33 27
18 BEGUES 33 12

Olímpic i Júnior disputen un partit 
amè, però ja sense res en joc
José VErDE

El CF Atlètic Junior i l’Olímpic 
Can Fatjó van disputar la 
penúltima jornada de lliga 
el passat cap de setmana 
en un partit que va resultar 
amè i entretingut, però sense 
gaire emoció ja que tots dos 
equips ja ho tenien tot fet en 
el campionat de lliga. De fet, 
el Júnior està situat a la zona 
mitja de la classificació amb 
la permanència assegurada, 
mentre que el conjunt de Can 
Fatjó ja està descendit.

El partit va ser entretingut 
pel resultat i la igualtat del 
joc, tot i que els de Sant Cugat 
van estar més relaxats i els de 
Can Fatjó van jugar a un ritme 
més alt per intentar millorar 
els resultats. L’anècdota de 
la jornada va ser el retroba-
ment amb els jugadors del 
Júnior que van estar militant 
a les files de l’Olímpic, alguns 
durant força temps.

Els locals es van avançar 
en el marcador amb un gol 
de Bartomeus en el minut 35. 
L’Olímpic, que havia tingut un 
parell d’ocasions abans, va fer 
l’empat en el 41 a través de 
Carlos Solva, qui va rematar 
un rebuig defensiu després 
d’un córner i amb una xilena 
va fer l’1-1.

Cristian Pereira, que va 
realitzar un gran partit, no 
va tenir la fortuna del gol i el 
porter del Júnior va evitar que 
les seves ocasions acabessin 
en gol. Amb l’empat a 1 va 
arribar el final del primer 
temps.

En l’inici de la segona, 
el tècnic local va canviar 
Ferrer per Lolo, mentre que 

l’Olímpic no va fer canvis. La 
tònica de la segona part va 
ser similar a la primera i els 
dos entrenadors van donar 
entrada a tots els jugadors 
convocats. Els dos equips 
van tenir ocasions però el gol 
de la victòria local va arribar 
en el minut 81 en un córner 
quan Ferrer va rematar de 
cap i va enviar l’esfèrica al 
fons de la xarxa.

En la pròxima jornada, 
que serà aquest diumenge 
26 de maig a les 12 hores, el 
primer equip de l’Olímpic Can 
Fatjó s’acomiadarà de la seva 
afició i de la categoria amb la 
visita de la UD Marianao Po-
blet de Sant Boi a Can Fatjó. 

També serà el dia de l’adéu 
d’Iban Tey com a tècnic de 
l’Olímpic, ja que així ho va sol-
licitar el mateix entrenador 
a la junta directiva del club i 
aquesta va acceptar.

altRES RESultatS uE RubÍ
amateur C - Pb St Vicenç Horts 5-0
Juvenil a - mercantil   1-2
Reus - Cadet a     0-0 
Junior - Cadet b    2-0 
mirasol baco - Cadet C   1-2
EF barberà andalucía - Cadet D  8-0 
Cerdanyola - infantil a   2-0 
infantil b - pueblo nuevo 2002  6-0
infantil C - planadeu   3-5 
aleví a - natació terrassa  3-3 

olímpic Can Fatjo - aleví b  0-5 
natació terrassa - aleví C  7-1 
aleví D - maurina Egara   13-0 
aleví E - Castellar   9-5 
matadepera - aleví F   0-8 
Cornellà - benjamí a   8-2 
benjamí b - Sant Cugat  1 -5 
Europa Sport - benjamí C   2-4 
benjamí D - Ca n’anglada   3-4 
prebenj. a - pb Ramon llorens  1-1

atlÈtiC JunioR - CD olÍmpiC Can FatJÓ                  2-1

C.F. atlÈtiC JÚnioR : Marín, Torres (Palomera), Alonso, 
Crespo, Moretones, García, Beas (Aaron), Venegas, Lolo (Fer-
rer), Gago i Bartomeus.
CD olÍmpiC Can FatJÓ: J.Bracons, C. Gómez, Pol (Loncan), 
Iván A., Pablo B. (Mi), Roger (P. Torrescusa), Xavi Fdez.(Cor-
rea), Silva (Mauri), Bonilla, C. Pereira i Maymó.
Àrbitre: García Peig, Daniel (Bé).
gols: 1-0 Bartomeus (35´) 1-1 C.Silva (41´) 2-1 Ferrer (81´).
targetes: Marín, Lolo; C. Gómez,Iván A., Pablo Borges.

El Club rugbi sant Cugat prepara la primera 
edició del torneig Internacional de touch

Nova sortida dels grups 
del Club Ciclista rubí

La zona esportiva de La Gui-
nardera acollirà el pròxim 1 
de juny el 1r Torneig Interna-
cional de Touch Ciutat de Sant 
Cugat, amb la participació 
d’equips catalans i forans, en 
categories femenina i mas-
culina i amb la participació 
d’esportistes rubinencs.

Durant tota la jornada es-
portiva, el públic podrà gaudir 
d’activitats lúdiques i musi-
cals i després del lliurament 
dels trofeus, el torneig clourà 
amb un sopar de germanor 
amb tots els esportistes par-
ticipants.

El Touch és una modalitat 
del rugbi que es juga sense 

Els tres grups del Club Ciclista 
Rubí (CCR) realitzaran aquest 
diumenge 26 de maig la 13a 
sortida de la temporada ac-
tual.

El grup A sortirà a les 7 
del matí de la plaça Doctor 
Guardiet per fer un itinerari 
de 155 km fins a Manlleu. 
L’anada serà per Molins de 
Rei, l’Ordal, Vilafranca i Sant 
Jaume dels Domenys fins a 
arribar al Pla de Manlleu. A la 
tornada, els ciclistes passaran 
per Valldossera, Pontons, 
Sant Martí Sarroca, Guardiola 
Font-Rubí, el Pla del Penedès, 
Sant Sadurní d’Anoia, Marto-
rell i arribada a Rubí.

Pel que fa al grup B sor-
tirà a les 7.30 hores del matí 
per fer un recorregut de 85 
km amb destí a Olesa de 
Bonesvalls. L’itinerari passa 
per Molins, El Pla, Sant Boi, 
Gavà i Begues fins a Olesa, 
mentre que la tornada serà 
per Vallirana i Sant Andreu 
de la Barca.

Finalment, el grup C sor-
tirà també a les 7.30 hores 
per iniciar una ruta de 115 
km fins a Olivella, passant 
per Molins de Rei, El Pla, Sant 
Boi, Castelldefels i Sitges. La 
tornada serà per Sant Pere 
Molanta, l’Ordal, Molins de 
Rei i arribada a Rubí. / CCR

Rugbi | toRnEig CiCliSmE | Ruta

L’Olímpic Can Fatjó comença una nova activitat esportiva 
al club. Es tracta del Walking Futbol, que es basa en la 
pràctica del futbol però d’una manera més relaxada, més 
adequada a persones grans, però també a qualsevol edat, 
independentment del sexe o de la forma física. Al Walking 
Futbol, no es pot córrer, ja que està penalitzat, només es 
pot caminar.

L’activitat estarà dirigida per José Luís Pérez, Pepe Díaz i 
José Jiménez ‘Jimmy’. Per a més informació es pot trucar al 
93 697 42 87 o bé dirigir-se a les oficines del club, situades 
al carrer. La Segarra s/n. / José Verde

Nova activitat a l’Olímpic Can Fatjó: 
Walking Futbol

formen de nous.
Per a més informació: 

http://rugbysantcugat.com/ 

o a la plana Facebook del Club 
de Rugbi Sant Cugat. / Núria 
Julià Fosas

contacte, placatges, melés, 
rucks, mauls, touches, ni xuts 
de pilota. Un esport que en-
forteix el cos, que requereix 
molta agilitat, rapidesa i que 
contempla una normativa 
senzilla.

Ja fa gairebé cinc anys 
que aquest equip competeix 
i veient els bons resultats, 
el club ha decidit potenciar 
aquesta disciplina, implicar-
se en aquest nou projecte 
esportiu i comprometre’s a 
donar a conèixer aquest es-
port entre el públic més jove 
per anar ampliant el planter. 
A Catalunya hi ha vuit equips 
mixtes i, a poc a poc, se’n 

Components del Club rugbi sant Cugat. / Cedida
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atletisme | triatló

Bea Ortiz deixa el CN Sabadell 
per fitxar pel CN Terrassa

Cara i creu per al Natació Rubí

El Club Natació Terrassa ha 
fet públic el fitxatge de la 
waterpolista rubinenca Bea 
Ortiz. La jugadora, formada 
al Club Natació Rubí, ha jugat 
durant tres temporades al 
Club Natació Sabadell, entitat 
hegemònica del waterpolo 
estatal. Amb el CN Sabadell, 
Ortiz ha guanyat més de 10 
títols, entre els quals tres 
lligues i una Copa d’Europa, 
fa només un mes.

Amb 23 anys, la rubinenca 
ha decidit seguir els passos 
de la seva companya al club 
i a la selecció, Paula Leitón, 
i fitxar pel conjunt egarenc. 
“El projecte em resulta molt 
il·lusionant, em motiva molt 
contribuir a la millora d’un 
equip que vol fer un pas en-
davant”.

Jordi García Tey, de la secció 
de triatló del CNR, va disputar 
diumenge a Empuriabrava el 
tradicional Half Empuriabrava 
de mitja distància. García Tey 
va assolir la 102a posició de 
la general i la 43a de la cate-
goria sènior. 

D’altra banda, el dissabte 
anterior, Fernando Garrocho 
va disputar a l’Ampolla de 
Mar la XV edició de l’Ironcat 
de llarga distància (Copa de 
les Nacions). Garrocho no 
va poder finalitzar aquesta 
exigent prova a causa d’unes 
molèsties musculars. / CNR

waterpolo | club

La 18a edició de la Diada de la 
Natació Catalana organitzada 
per la Federació Catalana de 
Natació va tenir lloc aquest 
dilluns 20 de maig. El Caixa 
Fòrum de Barcelona va acollir 
aquesta gal·la, on un cop més 
el Club Natació Rubí (CNR) va 
estar present.

Enguany, les guardona-
des van ser les waterpolistes 
rubinenques Ariadna Ruiz 
(campiona del món juvenil 
amb la selecció Espanyola a 
Belgrad 2018) i Paula Rutgers 
(campiona d’Europa júnior 
amb la selecció Espanyola 
a Funchal 2018). Totes dues 
van estar acompanyades pel 
president del Club Natació 
Rubí, David Ortiz, i per l’en-

Ariadna Ruiz i Paula Rutgers, del CNR, guardonades 
a la XVIII Diada de la Natació Catalana

trenador del Sènior Feme-
ní, David Martín. El club va 
mostrar la seva satisfacció 
pels guardons a les seves 
waterpolistes.

D’altra banda i pel que 
fa a la competició de lliga, 
la portera, Paula Rutgers, ha 
estat la guanyadora del MVP 
de l’última jornada de la Lliga 
PREMAAT. 

Final de delegacions 
de natació
Les nedadores Sílvia Martí, 
Lucia Clotet i el nedador Axel 
Royo del CN Rubí van formar 
part de la selecció del Vallès 
que van disputar, dissabte 
passat la Final de delegacions 
a Tortosa. Les esportistes van 

resultats

CN Mataró B - Absolut Masculí B 9-5
Cadet Femení - CN Sant Feliu 14-10
Aleví A - CE Mediterrani A 2-3
Infantil Femení - CN Molins De Rei 10-8
Infantil Masculí - CN Barcelona Vista 9-12

Ariadna Ruiz i Paula Rutgers van ser guardonades. / Cedida
La waterpolista rubinenca Bea 
Ortiz. / Arxiu

atletisme | cursa de muntanya

Núria Segura, de la Unió Atlètica de Rubí, 
guanya la Cursa de Muntanya de Rubí 

Fondistes Rubí, a la Vigia Trail 
i a la Cursa de Nou Barris

Onze corredors de la Unió 
Atlètica Rubí van disputar 
diumenge 12 de maig la cursa 
de Muntanya de Rubí. Entre 
aquests, cal destacar la pri-
mera posició de la general, 
primera de Rubí i primera de 
la categoria de Núria Segura 
Coca amb una marca de 
1h02’45”, i la marca d’Ivan 

Membres de Fondistes Rubí 
van participar diumenge pas-
sat a la Vigia Trail i a la Cursa 
de Nou Barris. A les 3.30 ho-
res del matí, arrencava la cur-
sa de 21 km de la Vigia Trail, a 
Santa Coloma de Gramenet. 
La prova es va fer pràctica-
ment en la seva totalitat per 
pistes forestals i corriols de 
la serra de Marina. Simón 
Meca, de Fondistes Rubí, va 

participar en la cursa, on va 
fer un temps de 2h 16’ 26”.

El mateix diumenge a les 
9.30 hores, es donava el tret 
de sortida a la cursa de Nou 
Barris, en la qual hi van par-
ticipar per part de Fondistes 
Rubí Nicolás López i Francisco 
Tirado. López va fer un temps 
de 47’ 25”, mentre que Tirado 
va registrar un crono de 51’ 
34”. / Fondistes Rubí

Els nedadors Sílvia Martí, Lucia Clotet i Axel Royo. / Cedida

d’atletisme de Can Rosés, es 
va celebrar el 7è control de 
la Federació Catalana d’At-
letisme.

Un total d’uns 750 atle-
tes van participar entre les 
categories Sub-10, Sub-12 i 
Sub-14. Per part de la UAR, 
cal destacar la gran marca 
d’Aketza Sumell en salt d’al-
çada, amb una marca d’1,64 
m, realitzant mínima per 
participar en el campionat 

Santos Ucar, 11è de la general 
amb 55’05” i de Toni Navas 
Montero, 14è amb 55’48”. 
La cursa, que va aplegar 238 
atletes, té un recorregut bo-
nic i entretingut que cada any 
anima més gent a participar.

Control de la Federació
L’11 de maig, a les pistes 

d’Espanya Sub-14 que se ce-
lebrarà a Sòria el primer cap 
de setmana de juny.

Melo guanya la Mitja Marató 
de Formentera
Finalment, cal destacar que 
l’incombustible l’Ignasi Melo 
va disputar la Mitja Marató 
de Formentera quedant pri-
mer en la categoria M60 amb 
un cronometratge d’1h 39’ 
23’’. / UARNúria Segura va pujar al més alt del podi. / Cedida

Can Rosés va acollir el 7è Control de la Federació. / Cedida

Membres de Fondistes Rubí, a la Cursa de Nou Barris. / Cedida

Bea Ortiz és una de les mi-
llors jugadores de waterpolo 
d’Europa i una de les líders de 
la selecció espanyola, amb qui 
va aconseguir la medalla de 
bronze a l’Europeu i la plata 
al Mundial. / DdR

El corredor Jordi García, a 
Empuriabrava. / Cedida

tenir una bona actuació, que 
va permetre a la selecció 
vallesana assolir la tercera 
posició final.

Cal destacar l’actuació de 
Sílvia Martí que va assolir tres 
primeres posicions en els 100 
m lliures, en els relleus 4x50 
m lliures i 4x50 m estils, una 
segona posició en els 50 m 
lliures i la sisena en els 50 
m papallona. Lucia Clotet va 
disputar els 50 m, 100 m i 200 

m braça, assolint en cada una 
de les tres proves la setena 
posició.

Per la seva part, Axel 
Royo va competir en les 
mateixes proves que Lucia 
Clotet assolint la vuitena, la 
novena i la setena posició 
respectivament, aconseguint 
la marca mínima en els 200 m 
braça per disputar el Campi-
onat de Catalunya de la seva 
categoria. / CNR



COMPREM LA SEVA PEÇA D’OR
AMB LES MÉS ALTES GARANTIES  

DE COTITZACIÓ, SEGURETAT I SERIETAT

DIAMANTS 

Taxació a càrrec de gemmòlegs professionals.
Comprem diamants de totes les talles, formes i pureses. 

També som especialistes en diamants de més 
de 4 quirats.

PLATA

La valoració més justa. 
Analitzem les seves peces i fem una taxació d’acord 

amb la cotització actual del mercat. 
Peces antigues, noves o trencades.

Comprem el seu rellotge nou o antic en un entorn còmode i segur
Totes les principals marques d’alta rellotgeria 

i també gamma mitjana

TAXACIONS GRATUÏTES

Comprem diamants de totes les talles, formes i pureses. 
També som especialistes en diamants de més

de 4 quirats.

Comprem el seu rellotge nou o antic en un entorn còmode i segur

Rubí :  C/ Cervantes, 43 - Tel. 93 697 75 24
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