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S’inicia la remodelació del
centre i la zona del Mercat
L’Ajuntament
invertirà més
d’1,4 milions
d’euros en
reurbanitzar el
carrer Maximí
Fornés i els
carrers propers
al Mercat
Pàg. 5

Pàg. 3

El PP expulsa de forma
provisional els regidors
Jonatan Cobo i Noèlia Borque
Pàg. 9

Localpres

La ciutat
celebrarà la
centenària
Festa de
Sant Antoni

Nous gronxadors per a infants
amb diversitat funcional

Pàg. 25

‘The Last Call’ esgota les
entrades per la presentació
de la segona temporada de
la websèrie a La Sala
Pàg. 26
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Els joves lideren el canvi
de junta a l’AV de Ca n’Oriol
La junta de l’Associació de
Veïns de Ca n’Oriol s’ha
renovat amb cares noves
i algunes molt joves. El
jovent del barri ha decidit
posar-se al capdavant de
l’entitat veïnal per donar
relleu a la junta anterior,
que feia molts anys que
treballava pel veïnat. L’assemblea del 14 de gener va
escollir una nova direcció,
presidida per Javier Fernández, que és membre
del Consell de Joves de
Rubí. Sofía Alarcón, secretària i vicepresidenta;
M. Carmen Alarcón, com
a tresorera; Alba Huerga,
que farà tasques de Comunicació, i cinc vocals,
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conformen la resta de la
junta.
Javier Fernández ha
explicat que la majoria de
joves que formen part de
la junta són també professors dels diversos cursos
que es fan a l’associació i
que la intenció de la junta
és continuar fent les mateixes activitats i impulsar-ne
de noves, com per exemple xerrades trimestrals
sobre temes d’actualitat o
mercats d’intercanvi.
També tenen previst
avançar cap a la digitalització de l’entitat i explotar
les “noves eines socials”
per comunicar-se i arribar
a més persones. / DdR

L’entitat veïnal ha renovat la seva junta directiva. / Cedida

Comencen els treballs per adequar un solar
com a aparcament al carrer Mallorca
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha iniciat aquesta setmana unes
obres per adequar un solar
del carrer Mallorca per ser
utilitzat com a aparcament.
L’espai, que està situat entre
els carrers Getafe i Casp,
tindrà 54 places d’aparcament lliure.
Els treballs tenen un
pressupost de 126.467,71
euros i una durada de dos
mesos i seran executats
per Construcciones y Servicios FAUS SA. Els treballs
consisteixen en moviments
de terres per tal d’adequar
el terreny i l’execució de
diversos murs de gabions
per generar la contenció de
terres necessària.
Es crearà una superfície
de paviment asfàltic on
es preveu que hi puguin
aparcar 54 vehicles. Parallelament, el projecte també
preveu la construcció d’una
nova vorera vinculada a
aquest aparcament, la creació d’un nou pas de vianants
accessible i l’actualització

Aquest és el solar que acollirà l’aparcament. / Cedida

del que hi ha actualment
per tal que aquest compleixi
la normativa d’accessibilitat
vigent.
L’empresa ha realitzat
aquesta setmana els treballs previs de diagnosi
del terreny i a partir de la
setmana vinent s’iniciaran
les actuacions a les escomeses.
Durant l’execució de les

obres, es preveuen afectacions puntuals de trànsit,
però l’Ajuntament assegura que en tot moment es

El pàrquing, ubicat
en un terreny
públic, comptarà
amb 54 places
d’aparcament lliure

vetllarà per garantir el pas
alternatiu de vehicles.
“Sabem que la necessitat d’aparcament a la via
pública és una realitat a
bona part de la ciutat i especialment a Ca n’Oriol”, ha
explicat Ana M. Martínez,
alcaldessa de Rubí. “Amb
aquestes obres, d’aquí a un
parell de mesos donarem
resposta als veïns i veïnes”.

ACTUALITAT
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Comencen les obres per transformar el
carrer Maximí Fornés en una illa de vianants
L’entorn del Mercat Municipal i la plaça Onze de Setembre també seran remodelats
COST DE LES ACTUACIONS
Carrers Maximí Fornés-Doctor Robert 610.088,90€
Carrer Unió
108.001,95€
Plaça Onze de Setembre
157.058€
Carrer Magí Raméntol
156.037,68€
Carrer Torrent de l’Alba
150.625,92€
Plaça Bonaventura Josa
150.994,69€

TOTAL

Imatge avui en dia del carrer Maximí Fornés. / Axel Domingo

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí inver�rà durant el 2018 més
d’1,4 milions d’euros per
transformar els carrers
Maximí Fornés i Unió i els
voltants del Mercat. El nou

disseny urbanís�c vol integrar els carrers a l’actual illa
de vianants, amb actuacions per prioritzar el pas de
vianants en detriment dels
vehicles privats.
En la majoria d’actuacions, s’anivellarà el terreny

per fer una única plataforma, es crearan noves
zones per a vianants, es
potenciarà el caràcter d’illa
de vianants renovant la
il·luminació i se subs�tuirà
part de l’arbrat que està en
males condicions.

Les obres més importants són les que tindran
lloc al carrer Maximí Fornés
i Doctor Robert, amb una inversió superior als 600.000
euros, i començaran aquest
mateix dilluns, a càrrec de
l’empresa Catalana de Inversión y Construcción Tres
SL. També s’actuarà al carrer
Unió, amb una inversió de
més de 100.000 euros a càrrec de Coynsa-2000 SL.
Durant la primera fase
dels treballs, s’actuarà al
carrer Unió i al carrer Maximí Fornés entre els carrers
Jus�cia i Montserrat i �ndrà

1.432.807,14€

una durada de tres mesos.
La segona fase �ndrà lloc a
par�r del maig al carrer Maximí Fornés i Pere Esmendia
entre els carrers Montserrat
i Torrijos i també �ndrà una
durada de tres mesos.
Just després de Festa
Major, s’iniciarà la darrera
fase, el tram del carrer Doctor Robert entre els carrers
Vapor i Jus�cia.
Segons ha informat el
consistori, el veïnat que
té un aparcament privat
en els trams d’obra de les
dues primeres fases no el
podrà utilitzar durant les

actuacions. L’Ajuntament
ofereix uns descomptes
per tal d’estacionar a preus
reduïts en els aparcaments
de Salvador Allende i del
Mercat.
Entorn del Mercat
L’altra gran actuació es farà
als carrers del voltant del
Mercat, amb una inversió
superior als 600.000 euros
en obres a la plaça Onze
de Setembre i Bonaventura
Josa; i els trams del carrer
Magí Raméntol entre la
plaça Onze de Setembre i el
carrer Cal Gerrer; i del carrer
Torrent de l’Alba entre Cal
Gerrer i Magallanes.
Aquestes actuacions
s’iniciaran a par�r de mitjans de febrer. Els veïns
que no puguin accedir als
seus aparcaments, també
�ndran l’opció d’estacionar
a l’aparcament del Mercat
amb una tarifa reduïda.
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Procés de par�cipació ciutadana
per deﬁnir el Pla de Mobilitat Urbana
REDACCIÓ

Retencions al carrer Santa Llúcia a primera hora del ma�. / Arxiu

L’Ajuntament de Rubí impulsa un procés de par�cipació
ciutadana al voltant del
Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible (PMUS) de Rubí,
elaborat pel consistori i la
Diputació de Barcelona.
Es tracta d’un document
llargament reivindicat per
grups de l’oposició i que ha
de deﬁnir les estratègies en

matèria de mobilitat que
s’aplicaran a la ciutat en els
pròxims anys. “Una bona
planiﬁcació de la mobilitat
és essencial per dissenyar
una ciutat habitable, on
prevalguin els models de
transport més sostenibles
i que vetlli pel benestar de
tothom”, aﬁrma la regidora de Serveis Territorials,
Maria Mas, qui considera
que “això s’ha de fer amb

la complicitat de tota la
ciutadania, per això s’enceta un procés par�cipa�u
obert a tots els rubinencs i
rubinenques”.
El procés par�cipa�u ja
ha començat i s’allargarà
ﬁns a principis del pròxim
mes de febrer. S’han convocat cinc sessions sectorials adreçades a diversos
col·lec�us, als quals l’Ajuntament els presentarà la
diagnosi i les propostes del
PMUS i s’obrirà un torn de
paraula per tal que puguin
plantejar les seves observacions.
Aquests col·lec�us són el
gremi de taxistes i transport

La ciutadania
pot par�cipar de
forma presencial
o bé online
públic urbà; els comerciants
i la patronal; les persones
amb diversitat funcional,
Associacions de Mares i
Pares d’Alumnes i ciclistes;
i la gent gran.
A banda, tots els ciutadans poden par�cipar en el
procés a través de diversos
punts en els quals els rubinencs poden plantejar les
seves aportacions a través
d’un qüestionari. Aquest
document, també estarà
pròximament disponible en
versió digital.

Els punts de par�cipació
que ha establert el consistori seran el 29 de gener de
10 a 13 hores i de 17 a 19
hores al Rubí Forma; el 30
de gener de 17 a 19 hores al
Centre Cívic Can Fatjó; el 31
de gener de 17 a 19 hores a
la Biblioteca; l’1 de febrer
de 10 a 13 hores i de 17 a
19 hores a l’Escardívol; i el
2 de febrer de 10 a 13 hores
al Mercat.
Un model més sostenible,
equita�u i eﬁcient
L’objec�u del Pla de Mobilitat Urbana és deﬁnir les
estratègies en mobilitat,
en consonància amb els
models de mobilitat més
sostenibles: a peu, en bicicleta i en transport públic,
tenint en compte la cohesió
social i la defensa del medi
ambient. El document s’ha
elaborat par�nt d’una diagnosi del 2014 que ha estat
actualitzada per tal de conèixer la situació actual de
la mobilitat a Rubí.
En l’actual fase, es proposen les mesures necessàries per assolir un model
de mobilitat més segur,
sostenible, equita�u i eﬁcient. Per aquest mo�u, el
pla planteja un conjunt
d’actuacions encaminades
a donar més protagonisme
als vianants i als ciclistes, reduint l’ús del vehicle privat i
fomentant l’ús del transport
públic.

Un home sota els efectes
de l’alcohol dispara un tret
d’escopeta a l’interior d’un bar
Els Mossos d’Esquadra
van detenir dissabte a la
ma�nada un home de 25
anys, nacionalitat boliviana i amb antecedents
que presumptament havia
disparat diversos trets amb
una escopeta, primer al
sostre de l’establiment on
es trobava, situat l’avinguda Catalunya, al costat de
la rambla del Ferrocarril, i
després al carrer.
Segons fonts dels Mossos d’Esquadra, el de�ngut,
que es trobava sota els
efectes de l’alcohol, va exhibir una escopeta a l’interior del bar i va disparar un
tret al sostre. A l’interior de

l’establiment, hi havia una
vintena de persones i la
propietària del bar, segons
ha explicat a la Cadena
Ser, va aconseguir fer fora
del bar l’home armat amb
l’ajuda d’alguns clients.
Un cop a fora, el de�ngut va tornar a disparar
a l’aire. Quan la patrulla
de Mossos d’Esquadra va
arribar, el de�ngut no va
oposar cap resistència i els
agents van poder interceptar l’arma, una escopeta
amb els canons retallats.
L’home va ser de�ngut
per alteració de l’ordre
públic i �nença il·lícita d’armes. / DdR
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Renoven la desena de gronxadors adaptats
per a infants amb diversitat funcional
Els arnesos que disposaven els anteriors van ser robats poc temps després de ser instal·lats
CRISTINA CARRASCO

L’Ajuntament ha començat la substitució dels 10
gronxadors adaptats per
a infants amb diversitat
funcional que van quedar
inservibles per aquesta
finalitat quan uns brètols
van robar els arnesos que
els gronxadors tenien per
garantir la seguretat dels
nens i nenes.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, ha presentat
aquest dilluns el nou model que s’ha escollit, amb
una cadireta i un sistema
de subjecció diferent, que
no es pot treure.
Els nous gronxadors
adaptats s’ubicaran als
parcs infantils on fa un any
es van instal·lar els altres: a
les places del Doctor Guardiet, de Ramon Rossinyol,
d’Onze de Setembre, de
Marquès de Barberà, Nova

L’alcaldessa, durant la presentació dels nous gronxadors, que ja han
pogut provar alguns infants amb diversitat funcional. / C.C.

de Can Fatjó, del Progrés,
de la Constitució, Nova del

Mercat i del Sol i al parc de
les Olimpíades.

Martínez ha criticat durament els robatoris dels
arnesos –que es van produir poc temps després de
la instal·lació dels gronxadors– i ha recordat que actes com aquest “atempten
contra un col·lectiu molt
vulnerable, com és el dels
infants amb diversitat funcional i també atempten
contra la bona convivència
a la ciutat”. Cal recordar que
els gronxadors van costar
uns 12.000 euros a les arques municipals.
Sense l’arnès de subjecció, els gronxadors adaptats
són com la resta, així que es
reubicaran a altres parcs i ciutats. Un d’ells, s’arreglarà amb
un nou arnès i s’instal·larà al
Centre d’Educació Especial
de Ca n’Oriol per als alumnes
del centre.
Segons la màxima responsable municipal, un cop
instal·lats els 10 primers

gronxadors accessibles, es
continuarà amb la programació prevista per intentar
que totes les zones infantils de la ciutat arribin a
disposar-ne d’un. Martínez
ha insistit que “el govern
treballa per tenir una ciutat

amb igualtat d’oportunitats
per a tothom” i ha recordat
que l’atenció a les persones
amb diversitat funcional, i
en aquest cas als infants,
és una de les prioritats de
l’executiu local des de l’inici
del mandat.
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El Servei de Mediació atén un 54%
més de casos durant el darrer any
M. CABRERA

El Servei de Mediació va
organitzar dimarts a la tarda
una jornada per commemorar el Dia Europeu de la Mediació. La Biblioteca va acollir
l’acte que es va centrar en la
mediació dins de les comunitats de veïns, un dels àmbits
que presenta més conﬂictes
de convivència.
Durant la sessió, el tècnic
del servei, Manuel Salvador,
va explicar que el 2017 han
augmentat un 54% els casos
de mediació, un fet que no
significa necessàriament
que hi hagi un increment
dels conﬂictes: “El que hem
detectat és un augment
dels usuaris que s’adrecen
directament a nosaltres, a
banda d’aquells que arriben
derivats, creiem que ara els
ciutadans coneixen més el
servei”.
De fet, les persones que
arriben al Servei de Mediació, no només ho fan
per inicia�va pròpia davant
d’un problema comunitari,

La jornada de reﬂexió va servir per commemorar el Dia Europeu de la Mediació. / M.C.

sinó que en alguns casos es
recomana des de diferents
serveis de l’Ajuntament, des
de l’àmbit policial i ﬁns i tot
des de la jus�cia.
Els conﬂictes que es tracten són habitualment entre
persones i col·lec�us quan
afecten l’ús de l’espai públic
o per proximitat veïnal, conﬂictes entre en�tats i també
en les relacions interpersonals, sempre que no siguin
de l’àmbit familiar.
De tots els conﬂictes que
arriben al servei municipal,
la taxa d’èxit està al voltant

d’un 20%.
A la jornada, que va
comptar amb una elevada
assistència de públic, també
hi va acudir l’alcaldessa, Ana
M. Mar�nez, i la regidora de
Serveis a les Persones, Marta
García.
La màxima responsable
municipal va remarcar que
el Servei de Mediació “és
una eina molt potent que
té l’Ajuntament i que té una
valoració molt posi�va” i va
afegir que un dels conﬂictes
que es repeteix més habitualment és el dels sorolls

dins de les comunitats de
veïns. “A partir d’aquí, es
treballa en relació a la situació, intentant no focalitzar
en les persones que formen
part del conﬂicte, sinó en el
conﬂicte”, va apuntar.
Per la seva banda, Marta
García va explicar que “la
mediació és una alterna�va
pacíﬁca als conﬂictes”.
La jornada de reflexió
va ﬁnalitzar amb una representació teatral a càrrec del
grup de teatre social del Casal de la Gent Gran de Rubí i
de la Xarxa An�rumors.
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El Centro Aragonés lliurarà
els Premis Santa Águeda
REDACCIÓ

Com cada any, el Centro
Aragonés de Rubí lliurarà
els Premis Santa Águeda,
que enguany arriben a la
seva quinzena edició. Es
tracta d’uns guardons que
l’en�tat atorga a diferents
dones per reconèixer la
seva tasca en diferents
àmbits de la societat.
En l’àmbit social, el
guardó ha estat per Rosa
M. Calvo, voluntària de la
Creu Roja de Rubí, Sant
Cugat i Valldoreix. En la
categoria d’empresa, la
guanyadora ha estat Ana
Minchot, del Dispensari
Veterinari del Vallès.
En relació a la categoria
d’esports, el guardó ha
estat per Susanna Cintas,
vicepresidenta del Gimnàs Ar�s�c Espor�u Rubí
(GAER).
En l’apartat de cultura,
la distinció és per Núria
Julià Fosas, escriptora i
col·laboradora del Diari de
Rubí. Per úl�m, en l’àm-

bit de la comunicació, el
guardó ha estat per Aina
Miralles, directora de Rubitv.cat.
L’entrega dels guardons
a les cinc dones seleccionades serà el dissabte 3
de febrer a les 19 hores
a l’auditori del Museu Vallhonrat, ubicat al carrer
Sant Pere 77-79. L’acte,
que comptarà amb l’assistència de les regidores
Maria Mas i Marta García,
també servirà per inaugurar una exposició de pintura. Es tracta de ‘Las ﬂores
de Mariana’, una mostra
ar�s�ca de la pintora Mariana Trinidad que es podrà
visitar al mateix auditori
del Museu Vallhonrat ﬁns
al 10 de febrer.
A més, s’obrirà el Concurs Infantil de Cartells
per San Jorge-Sant Jordi,
que l’en�tat organitza en
col·laboració amb Bri�sh
House. Enguany, el premi
per als guanyadors serà
un val de 300 euros per a
estudiar anglès.

8

ECONOMIA

Divendres, 26 de gener de 2018

El Rubí Brilla seguirà oferint una sessió
mensual del taller de factura elèctrica
litzat cada cas. Algunes de
les mesures més habituals
són optimitzar el contracte
elèctric, modificar hàbits
per tal de no malbaratar
energia i fórmules per consumir l’energia de manera
més eﬁcient.
Per assistir-hi, cal formalitzar una inscripció
prèvia a través de l’adreça
rubi_brilla@ajrubi.cat o al
telèfon 93 581 39 00 ext.
115. El dia del taller cal
portar la factura elèctrica
de casa seva.

REDACCIÓ

Durant l’any passat, el Rubí
Brilla va assessorar 166
rubinencs en diferents sessions informatives gratuïtes
que van permetre a cada
usuari estalviar fins a un
50% de la factura elèctrica.
Més d’una trentena de les
persones participants als
tallers hi van arribar derivades des dels Serveis Socials
de l’Ajuntament en detectar
una situació de vulnerabilitat econòmica.
Aquest 2018, els tallers
s’han tornat a posar en
marxa. Com l’any passat, el
Rubí Brilla oferirà un taller
mensual, excepte els mesos
de juliol i agost. La resta de
tallers d’enguany es faran el
dissabte 3 de febrer (11h a
l’ediﬁci Ressò de Sant Muç)
i dimarts 6 de març (18.30h
al Rubí Forma). També hi
haurà sessions dimecres
18 d’abril (17.30h), divendres 18 de maig (10.30h),
dilluns 11 de juny (18h),
dissabte 22 de setembre
(10h), dimecres 17 d’oc-

Els tallers permeten estalviar en el cost de la llum. / Localpres

tubre (10.30h), dijous 15
de novembre (18.30h) i
dimarts 11 de desembre
(10.30h), en aquests casos
el lloc encara està per conﬁrmar.
Durant les sessions, el
Rubí Brilla explica els conceptes bàsics de la factura
elèctrica per evitar errors
i minimitzar la possibilitat
d’enganys per part de les

companyies subministradores. Igualment, els assistents reben eines especíﬁques per reduir l’import de
la seva factura un cop ana-

Els assistents
reben informació
sobre com reduir
l’import de la seva
factura elèctrica

Lluita contra la pobresa
energètica
L’alcaldessa, Ana M. Martínez, ha animat als rubinencs
a assistir als tallers: “L’apoderament ciutadà també ha
de ser un servei públic per
millorar la qualitat de vida
dels rubinencs”. Martínez
ha insistit que “combatre la
pobresa energètica és una
de les prioritats del govern
i entenem la proposta de
canvi de model energètic
també com una eina contra
la pobresa”.

Can Serra acull la cloenda dels set projectes de
competitivitat empresarial impulsats al 2017
REDACCIÓ

Una vintena de les empreses
que han participat durant el
2017 en els projectes de
millora de la competitivitat
empresarial de l’Oﬁcina de
Serveis a l’Empresa (OSE)
s’han trobat aquest dimarts
a la Masia de Can Serra en
un acte de cloenda.
Durant l’acte, s’han donat a conèixer les valoracions dels participants i les
diferents conclusions de les
set accions que s’han completat: la Xarxa Rubí Empresa (4a edició), Quadre de
Comandament (7a edició),
Finançament a Mida (5a
edició), Inici a l’Exportació
(5a edició), Consolidació
Internacional (5a edició),
Diversiﬁcació Internacional
(5a edició) i Planiﬁca estratègicament la teva empresa
(3a edició).
Un total de 41 empreses
han format part d’algun dels
projectes de competitivitat
empresarial. D’aquestes, sis
s’han sumat aquest any a la
Xarxa Rubí Empresa, que ja

Fotograﬁa dels representants empresarials participants a l’acte, amb
el regidor Rafael Güeto. / Cedida

integraven 32 companyies
més. En total, actualment
73 empreses formen part
dels projectes de competitivitat empresarial. A través
d’una enquesta de satisfacció, els participants han
pogut valorar les diferents
accions que de nota mitjana
obtenen un 4,5 sobre 5.
Durant l’acte, el regidor
de Desenvolupament Econòmic Local, Rafael Güeto,
ha assenyalat que “Rubí
és indústria, però també
petita i mitjana empresa.

L’activitat econòmica exigeix de formació constant,
d’adaptació a les noves
tecnologies, d’aposta per
a idees noves per convertir-les en oportunitats de
negoci”. En aquest sentit,
Güeto ha apuntat que “per
això, entenem el paper de
l’administració local com
a facilitadors de l’activitat econòmica, perquè al
final, sou els empresaris
rubinencs els que donareu
feina estable i de qualitat
als nostres veïns i veïnes.

El vostre èxit és l’èxit de la
ciutat”.
Els projectes de competitivitat empresarial es
van posar en marxa el 2013
com a mesura per combatre
la crisi econòmica i amb
l’objectiu que les empreses
locals milloressin la seva
competitivitat.
Durant el 2017, sis empreses es van incorporar
a la Xarxa Rubí Empresa,
que es fonamenta en la
participació activa entre
empreses de la ciutat. El
projecte busca la complementarietat i el valor afegit
en clau innovadora. Les 38
empreses que hi participen
reben assessorament i un
pla estratègic individualitzat a més de participar en
cinc sessions de grup. En
2017, la xarxa s’ha consolidat plenament com a espai
de debat, aprenentatge i
innovació individual i de
ciutat. Les empreses que
integren el projecte sumen
467 MM d’euros de facturació i donen feina a més de
3.000 persones.
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El PP no�ﬁca a Jonatan Cobo i Noèlia Borque
la seva expulsió provisional del par�t
Els dos edils han anunciat que presentaran un recurs a la Comissió Nacional de Garan�es
CRISTINA CARRASCO

La Comissió de Drets i Garan�es
del Partit Popular de Catalunya
(PP) ha enviat als regidors Jonatan
Cobo i Noelia Borque, que conformen el grup municipal del PP a
l’Ajuntament, una no�ﬁcació provisional sobre la seva decisió d’expulsar-los del par�t en considerar
que han comès “una infracció molt
greu” dels estatuts del par�t. La
decisió pot ser recorreguda pels
dos regidors en el termini de deu
dies hàbils a la Comissió Nacional
de Drets i Garan�es. Cobo i Borque
ja han assegurat que tenen previst
presentar recurs.
Cal recordar que les diferències
entre el par�t i el seu grup municipal es van fer públiques a principis
de l’any passat, quan la junta del
PP local va convocar la premsa per
desmarcar-se de les decisions que
prenia el seu grup municipal, a qui
van acusar d’actuar al marge de
les directrius consensuades en el
si del par�t. Entre aquestes decisions, van cri�car el vot favorable de
Cobo i Borque a l’entrada al govern

Membres del PP, durant la roda de premsa. / C.C.

de Sergi Garcia o el seu suport als
pressupostos. La junta va redactar
un informe sobre l’actuació dels
dos regidors que va remetre a la
Comissió de Garanties per demanar l’obertura d’un expedient
sancionador, que és el que s’ha
resolt amb la decisió d’expulsar
els dos regidors del par�t.
Tot i reconèixer que l’expulsió

no és ferma perquè es pot recórrer, el president del PP a Rubí, Rafa
Páez, insisteix que Cobo i Borque
haurien de renunciar a la seva acta
de regidors perquè mantenir-la “és
una traïció als votants del Par�t
Popular”. Páez assegura que els
dos regidors li van comunicar per
carta que abandonaven la junta
local, “quan un regidor no pot fer-

ho, és un membre nat de l’òrgan,
i per tant cometen una infracció
més” i que també van demanar
que se’ls donés de baixa de la base
de dades del par�t.
D’altra banda, el dirigent popular també ha demanat explicacions sobre els comptes del grup
municipal, tot recordant que “són
diners públics”. Malgrat això, Pàez
ha insis�t que “tenim plena conﬁança en els òrgans ﬁscalitzadors
que existeixen, començant per la
Intervenció municipal, que entenem que demanarà les explicacions que consideri per�nents en el
repàs anual de comptes si detecta
alguna irregularitat”. Páez també
ha recordat que el Ple va aprovar
fa dos mesos que els grups municipals haurien de fer públics els
seus comptes a través del Portal
de Transparència.
Jonatan Cobo i Noèlia Borque
han declinat fer declaracions, però
han confirmat que presentaran
recurs contra la seva expulsió del
par�t. També han assegurat que
estan disposats a portar el cas a
la jus�cia si és necessari.
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ERC organitza l’acte
‘Noves ciutats amb
valors republicans’ a
la Biblioteca Municipal
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha organitzat l’acte
‘Noves ciutats amb valors republicans’, que serà dijous 1 de febrer
a les 19.30 hores a l’auditori de
la Biblioteca Municipal. Sota la
moderació de Marta Esparza, els
ponents que intervindran seran
Maria Mercè Roca, portaveu d’ERC
a Girona, Juli Fernández, portaveu
d’ERC a Sabadell i exalcalde, i
Xavier Corbera, portaveu d’ERC
Rubí. / DdR
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Veïns per Rubí considera
que el pressupost municipal
del 2018 no s’ajusta a la llei
MARTA CABRERA

El grup municipal de Veïns
per Rubí (VR) acusa l’equip
de govern, format pel Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC) i el regidor no adscrit
Sergi García, de no complir
la llei en l’elaboració del
pressupost del 2018, que
està previst que s’aprovi de
forma deﬁnitiva la setmana
vinent. Pel portaveu de la
formació, Antoni García,
“el pressupost incompleix
la llei, l’informe d’Intervenció és molt clar”. Per
aquest motiu, Veïns per
Rubí ha presentat diverses
al·legacions als comptes indicant quines són aquestes
irregularitats.
Entre els motius que
han portat a la formació
independent a presentar
al·legacions, García destaca
que el pressupost “supera el
límit de despesa ﬁnancera”,
“no planiﬁca les inversions a
mitjà termini”, “no presenta
un manual de gestió de les
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subvencions” i “no garanteix
el cobrament d’impostos i
taxes”. A més, segons explica el portaveu, l’informe
indica que el 67% de tots
els contractes són menors,
un fet que és “ineﬁcient”.
Per aquest motiu, demana
un pla de contractacions. A
més, també considera que
els 150.000 euros previstos
al fons de contingència “no
tenen cap criteri”. Les irregularitats, segons afirma
el portaveu, “només tenen
conseqüències polítiques”,
ja que no és viable presentar una denúncia.
A banda de les qüestions més legals, Veïns per
Rubí ha criticat durament el
govern pel projecte de pres-

La formació també
critica el projecte
de pressupostos
participatius
perquè només puja
a 200.000 euros

L’AUP critica que l’Ajuntament
es gasti 18.000 euros en un
cotxe elèctric que no és seu

supostos participatius. Per
Gustavo Martín, membre de
la formació, “l’assignació de
200.000 euros –0,25% dels
comptes– per pressupostos
participatius és un insult
a la ciutadania, una petita
almoina”. Martín recorda
que Sant Cugat destina percentualment sis vegades
més en pressupostos participatius a través d’un total
de 10 projectes.
Bases comunes amb altres
partits
Antoni García ha explicat
que “l’única solució per
Rubí és que el 2019 hi hagi
un canvi de govern i VR
treballarà per això”, ja que
considera que “seria una
tragèdia per la ciutat que el
PSC seguís al govern”. Sense
descartar cap escenari, el
portaveu de la formació
aﬁrma que veu “molt difícil”
una candidatura conjunta,
però sí que veu factible
“establir bases comunes de
cara al futur”.

Antoni García, portaveu de VR, amb Gustavo Martín, membre de la formació. / M.C.

Els regidors de la formació consideren que cal replantejar el projecte Rubí Brilla. / Arxiu

M. CABRERA

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) ha criticat que el
govern hagi ﬁnançat amb
18.000 euros el cotxe elèctric de la cooperativa Som
Mobilitat. La força política
“celebra que la cooperativa s’hagi format a Rubí i
impulsi accions en matèria
de mobilitat sostenible”,
però no considera “normal
que l’Ajuntament utilitzi
18.000 euros de les arques
municipals per comprar un
cotxe elèctric que ni tan
sols està al nom de l’Ajuntament, sinó al nom de Som
Mobilitat”.
En aquest sentit, l’AUP
creu que amb aquests diners es podrien haver utilitzat per impulsar mesures
“més efectives per reduir
la contaminació a l’aire i el
soroll”, com per exemple
“millorant les voreres i fent
carrils bicicleta, millorant
l’accessibilitat, promocionant el transport públic i

engegant el programa Bus
a peu. Per la formació alternativa, “aquestes sí que
serien mesures que farien
de Rubí una ciutat ‘amiga
de la infància’ i no pas comprar un cotxe elèctric per
un tercer”.
D’altra banda, l’Alternativa també ha demanat
explicacions al regidor de
Desenvolupament Econòmic Local, Rafael Güeto, per
la relació que hi ha entre el
projecte Rubí Brilla i l’exalcaldessa de Rubí Carme
García Lores i l’ex alt càrrec
de l’Ajuntament Àngel Ruiz.
Tots dos treballen actualment a Ecooo, una empresa
sense ànim de lucre que
treballa per la sostenibilitat
ambiental.
La formació assembleària apunta que el Rubí
Brilla “estaria pagant per
utilitzar una aplicació desenvolupada per empreses
o cooperatives en les quals
actualment estan treballant
Carme García Lores i el seu

exassessor”.
Per l’AUP, si aquest supòsit es compleix, “estaríem
parlant de portes giratòries
en les quals el Rubí Brilla té
un paper clau”. El pròxim 31
de gener, se celebrarà una
reunió de seguiment del
Pla Director del Rubí Brilla,
on l’Alternativa espera que
s’aclareixin aquests dubtes.
Finalment, la formació
també ha estat crítica amb el
fet que no s’estigui aplicant
el protocol de festes i actes
sostenibles, un document
que es va pagar el 2016 i
que l’oposició no ha pogut
veure, així com la despesa
de 4.508 euros per renovar
el registre de la marca Rubí
Brilla: “Aquest cost és molt
elevat i no creiem que aporti
un beneﬁci justiﬁcat”.
La formació assembleària considera que cal replantejar el projecte Rubí
Brilla, donant més valor “a
les accions que es facin en
matèria de sostenibilitat i no
pas al nom del projecte”.
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ICV no descarta portar
el POUM als tribunals
M. Cabrera

Les discrepàncies entre
el govern i la major part
de l’oposició en relació al
text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) –aprovat de forma
provisional el desembre–
pot acabar arribant als tribunals. Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha avançat
que no descarta aquesta
opció si la resposta a les
seves al·legacions no està
prou fonamentada. “Serem
bel·ligerants amb aquesta
qüestió, per nosaltres no
és un tràmit, si les respostes no estan argumentades, acudirem al tribunal
contenciós-administratiu”,
ha afirmat el portaveu dels
ecosocialistes, Ramon Capolat.
La formació política ha
presentat cinc al·legacions
que recullen els principals
motius pels quals Iniciativa
defensa des del 2016 que
cal refer el POUM. En els
documents, s’al·lega que el
text refós del POUM és “obsolet” per diversos motius,
com per exemple perquè
el procés de participació
ciutadana “es va fer fa prop
de 15 anys”, “les previsions
demogràfiques no s’adeqüen amb les projeccions

El Pla ha de dissenyar la ciutat pels propers anys. / Arxiu

de l’Idescat”, “les previsions
econòmiques són incorrectes” i “la llicència ambiental
està caducada”.
A més, Iniciativa apunta que el text refós no té
en compte les normatives
sectorials actuals, “conté
canvis substancials que
obligarien a reiniciar el Pla”
i desenvolupa una “ciutat
dispersa, sense tenir en
compte la legislació actual
sobre integració urbana de
les urbanitzacions”.
La CTUB no garanteix
l’aprovació del POUM
L’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Martínez, ha explicat en diverses ocasions que el text
refós del POUM “ha estat
tutoritzat per la Comissió

Territorial d’Urbanisme de
Barcelona (CTUB)”, òrgan
que el 2010 va tombar el
POUM i que ara haurà de
tornar a decidir sobre la
seva aprovació.
Ramon Capolat ha negat que això hagi estat així
després de reunir-se amb
Agustí Serra, director general de la CTUB: “El director
general ha desmentit que
hagin tutoritzat el text, al
contrari, només han estat
consultats sobre com tirar
endavant el text refós”.
El portaveu ecosocialista
considera que, si finalment
el POUM arriba als tribunals, la responsabilitat serà
de l’alcaldessa per haver-se
tancat en banda a aconseguir un acord de consens.

La catedràtica d’Història Contemporània
Carme Molinero ofereix una xerrada
sobre la transició i el sindicalisme
Redacció

L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) va
organitzar dilluns una conferència sobre la transició i el
sindicalisme a l’auditori de
la Biblioteca de Rubí.
La xerrada va anar a
càrrec de Carme Molinero, catedràtica d’Història
Contemporània del departament d’Història Moderna i contemporània de la
Universitat Autònoma de
Barcelona i molt vinculada
a la nostra ciutat.
Molinero va repassar els
esdeveniments ocorreguts
durant la transició amb la legalització dels partits i associacions sindicals vinculades

Carme Molinero, catedràtica
d’Història Contemporània, va
oferir la xerrada de l’Aula d’Extensió Universitària. / Cedida

al moviment obrer des de la
perspectiva històrica.
Durant la xerrada, va fer

una anàlisi molt acurada del
paper del moviment obrer a
la primera meitat dels anys
setanta, quan la mobilització social va aconseguir
importants millores.
La ponent també va explicar que el moviment
obrer i la conflictivitat dels
anys setanta va contribuir
decisivament a erosionar
la dictadura franquista i a
portar-la a una crisi irreversible.
Després de les eleccions
de 1977, la situació es va
fer molt dura pels treballadors com a resultat de la
crisi econòmica combinada
amb l’automatització i la
globalització que porten al
model actual.
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British House inicia el nou programa de
tallers gratuïts en anglès per a totes les edats
a la biblioteca Mestre Martí Tauler
L’escola d’idiomes
British House és reconeguda a la nostra
ciutat per la seva qualitat i innovació en
l’ensenyament d’idiomes i per l’ampli
programa d’activitats
gratuïtes que ofereix
per tal de fomentar
l’aprenentatge d’idiomes a Rubí.
Segons ens comenta la directora
de British House,
la Griselda Grau,
‘parlar anglès amb
fluïdesa i tenir nocions d’altres idiomes
ha esdevingut una
necessitat que ens
pot obrir moltes portes en un futur, tant
a la feina com a la
universitat i a nivell
personal. És per aquesta raó que a British
House volem que tothom tingui l’oportunitat
d’aprendre idiomes, tant en els nostres cursos a
l’escola, com en l’ampli programa d’activitats
gratuïtes que oferim per a totes les edats’.
En el nou programa d’activitats gratuïtes
que British House farà aquesta primavera i
estiu a la biblioteca Mestre Martí Tauler de
Rubí, hi ha els populars tallers infantils en an-

glès els dissabtes com
‘L’hora del Conte en
Anglès’ (Story Time
in English) i els tallers de ‘Manualitats
en Anglès’ (Arts &
Crafts in English).
A més, en aquesta
nova edició, British
House també ha programat diversos tallers dirigits a adolescents i a adults, com
els tallers de conversa
en anglès amb temàtica internacional
(English & Friends
around the world!),
tallers específics per
aprovar l’anglès de
la Selectivitat o el
First Certificate, i tallers d’anglès pràctic
per la feina (Business
English) o per viatjar
(English for Travelling).
Podeu consultar el programa d’activitats gratuïtes de British House trucant al 935860825,
anant a l’escola central a l’Av. Barcelona 21,
o visitant la web www.britishhouse.es Totes
les activitats són gratuïtes i obertes a tothom.
Al 2018 tots a aprendre i gaudir dels idiomes
amb els cursos i activitats gratuïtes de British
House!
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L

’Ajuntament ha anunciat l’inici
de les actuacions necessàries per
condicionar un solar com a aparcament al carrer Mallorca, al barri de
Ca n’Oriol, on es crearan una cinquantena de
noves places lliures. Una demanda llargament
reivindicada al barri per intentar alleugerir el
problema d’aparcament que pateixen diàriament els veïns i veïnes de la zona. Un problema
que és extensiu a tot el nucli urbà de la ciutat,
clarament incapaç d’absorbir el nombre de
vehicles existents.
La notícia coincideix en el temps amb
l’inici d’un procés de participació obert a diferents col·lectius i entitats, així com a ciutadans
en particular per tal de conèixer la seva opinió
sobre el futur Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), que el consistori ha començat
a redactar i que ha de definir les estratègies de
futur en matèria de mobilitat a la ciutat.

EDITORIAL

Mobilitat

La mobilitat a la ciutat és, sense dubte, una
de les grans assignatures pendents. Només en
els últims 20 anys, s’han intentat tirar endavant
diversos plans de mobilitat que donessin resposta a les necessitats existents, però cap d’ells
va arribar a aprovar-se.
L’any 2014 es va dur a terme una diagnosi
de la mobilitat al municipi, que s’ha actualitzat
durant el 2017. Es tracta d’una radiografia de
la situació actual pel que fa a la mobilitat a la
ciutat, tant les deficiències com els punts forts.
A partir d’aquí, l’equip redactor ha proposat

Cartes de la Ciutadania
Agraïment a la Penya Blaugrana
La junta de la Coral Unió Rubinenca agraeix
a la Penya Barcelonista Ramon Llorens de
Rubí la seva generositat pel fet que vàrem
poder continuar la nostra activitat de Cant
Coral els mesos de setembre, octubre i novembre proppassats.
A finals d’estiu, el local de l’AV Rubí
Centre, on des de feia uns anys ens acollia,
va cessar totes les activitats programades pel
canvi de propietari.
Vàrem poder continuar els assajos al local
de la Penya Barcelonista Ramon Llorens fins
que la regidoria de Cultura de l’Ajuntament
ens va proporcionar poder fer-ho a l’Escola
Pau Casals.
Volem fer públic el nostre agraïment pel
seu compromís envers la nostra cultura.
Joan Sutrias Asenjo
Secretari de l’Associació
Coral Unió Rubinenca
Reciclem aigua?
No sé si reciclar o estalviar l’aigua que va al
clavegueram i que es podria aprofitar, es pot

definir amb la mateixa paraula.
Quasi tot el país es queixa que no tenim
aigua, que fa massa temps que no plou.
La gent només s’en recorda de Santa Bàrbara quan trona i haurien de recordar-se’n del
que pot venir més endavant. Estalviar aigua
abans que s’acabi.
He fet un petit estudi, a partir del qual
he tret les següents conclusions. En aquest
cas, no puc fer un judici de les famílies que
tenen rentaplats, ja que l’aigua es perd. Els
que renten els estris de la cuina a mà, sí que
ho podem fer. Un exemple: dues persones
poden aprofitar l’aigua clara pel vàter del
bany. Rentar els plats tres vegades al dia són
uns 35 litres que es llencen. Lavabo, cuina i
dutxa uns 15 litres, esperant que surti l’aigua
calenta. Rentar verdures, fruita... uns 5 litres.
Total uns 55 litres cada dia que es perden.
Si la família és de 4, 5 o 6 membres, pujarà
molt més.
Factura de tres mesos són uns 4.950 litres
que van a la claveguera.
Ara, multipliquem això per una ciutat
com Rubí d’uns 75.000 habitants i ja veurem

El Tuit de la setmana
Ruben Wagensberg @wagensberg

Una família de Síria al
complet moren congelats
mentre buscaven refugi al
Líban.
Mentre llegiu aquest
twit, Turquia segueix
bombardejant i Europa
subvencionant.

23 de gener

diferents accions per donar resposta als problemes de la mobilitat detectats durant la diagnosi,
així com un conjunt d’actuacions encaminades
a donar més protagonisme als vianants i als
ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic i
a reduir l’ús del vehicle privat.
Sobre el paper, els objectius són correctes,
ara faltarà que el pla realment aconsegueixi
donar respostes a totes aquestes prioritats. Per
això, és molt important la participació, sigui
presencial o de forma online, de la ciutadania,
de les entitats i els col·lectius, que puguin ex-

l’aigua que es malgasta.
Molts que es queixen que no plou, que
prenguin nota i estalviïn.
L’aigua es guarda al bany amb dues o
tres galledes i es tenen per quan s’hagi de
fer servir.
Un altre punt per estalviar aigua és en el
bany: consisteix a posar dins de la cisterna una
ampolla de dos litres plena d’aigua (l’ampolla
ha de ser de plàstic).
Calculant que una persona durant les 24
hores del dia tiri 3 vegades la cadena, durant
90 dies s’estalviarien uns 540 litres.
Aquests càlculs estan fets per dues persones, que serien 1.080 litres en 90 dies,
sumant la quantitat de més amunt. Sembla
impossible, però és així.
Qui s’hi apunta? Val la pena provar-ho.
Els “pantans” ho agrairïen i no els buidaríem tant.
Resum: ens abaixaran la factura de l’aigua
si fem els deures? Ara toca als que fan les
factures a veure si rebaixen algun número.
Per provar no es perd res.
Francesc Gilibets

pressar les seves idees i la seva opinió en relació
a les mesures plantejades. I és important també
perquè són els ciutadans qui gaudeixen o pateixen diàriament la mobilitat a la ciutat i que,
per tant, més enllà de les qüestions teòriques,
poden aportar la seva experiència.
Caldrà veure com funciona aquesta proposta de participació i com es reflecteixen les
aportacions ciutadanes en el document final,
però de moment, que el pla avanci és una molt
bona notícia per a la ciutat.
I parlant de mobilitat, la setmana vinent
arrenquen les obres de millora dels carrers Maximí Fornés, Doctor Robert i Unió, entre altres
vies del centre, per tal de fomentar el caràcter
d’illa de vianants. I al febrer començaran les
dels carrers de l’entorn del Mercat, amb el mateix objectiu. Tot aquest conjunt d’actuacions
complicaran encara més la mobilitat i tocarà
carregar-se de paciència.

Fotodenúncia

Algú reconeix aquest regal? L’han deixat
a la plaça Onze de Setembre davant la
porta d’una cafeteria. Demano al propietari
d’aquest gos que deixi d’actuar de forma
incívica i que reculli les deposicions del seu
animal de companyia i que pensi que hi passa gent i nens que van a l’escola i es troben
això a les voreres (és vergonyós).
No són els senyors de verd que netegen
els carrers els que ho han de recollir!
Tenir un gos comporta una responsabilitat tant dins com fora de casa.
D. Lozano

Opinió

Les persones defensores són
mediadores. Què és la mediació?
Milagros Calleja

Síndica Municipal de Greuges
de Rubí

La ciutadania, tothom, vol
viure en pau i feliç, però la
convivència genera sempre
conflictes, d’una manera natural, per la pròpia essència
de les persones.
Encara que generalment
veiem els problemes amb
una consideració negativa, el
cert és que ens poden ajudar
a superar-nos, i fins i tot a
trobar oportunitats de canvi i
de millora. No hi ha mal que
per bé no vingui.
Tradicionalment, davant
d’una controvèrsia o d’una
injustícia, pensem en les lleis
i en la via judicial, que en tota
democràcia permeten evitar
l’ús de la força o la violència
entre les persones per arribar
a solucions justes. Però una
sentència no sempre ens pot
donar resposta a qüestions
que van més enllà de la llei, ja
que no té efectes sobre la part
emocional que es troba a l’arrel de la situació originada.
Per aquesta raó, a Catalunya es va aprovar la primera
llei de mediació familiar de
l’estat, com a resposta a la Recomanació del Consell d’Europa del 21 de gener de 1998,
la qual celebrem enguany, en
el seu vintè aniversari. Després es va fer un pas més, amb
la llei catalana de mediació en
dret privat, ara vigent, d’acord
amb la Directiva del Parlament Europeu i del Consell
de 21 de maig de 2008, de
mediació en assumptes civils
i mercantils, i que aquest any

José Segura
Cuenta la historia que cuando
las tropas turcas entraban en
Bizancio (hoy Estambul) se
encontraba el Senado de la
Ciudad debatiendo sobre
el sexo de los ángeles, o, en
versión de otros, si Jesucristo
estaba sentado a la derecha o
a la izquierda de Dios Padre.
El resultado fue que los turcos tomaron Constantinopla
y fue el principio del fin del
imperio romano de occidente.
Es lo que se llama discusiones
bizantinas, o, más popularmente, diálogo de besugos.
Resulta evidente que
el ser humano, no solo no
aprende, sino que se resiste
a aprender. A pesar de los
siglos transcurridos, la situación actual recuerda mucho a
aquella. Reemplacemos a los
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farà el seu desè aniversari. Ara
la mediació va més enllà dels
divorcis, ja que es pot aplicar
a conflictes veïnals, socials
i en qualsevol organització,
inclús entre les situacions
de dificultat que ho puguin
requerir, entre l’administració
i la ciutadania.
Amb la mediació hem
avançat d’una justícia contenciosa i de confrontació,
en la qual un tercer ha de
prendre una decisió, executiva, agradi o no agradi a les
parts, a un sistema, recomanat
internacionalment en el qual,
sempre que sigui possible, les
mateixes persones que tinguin
un problema entre si, puguin
arribar a un acord viable i en
el qual ambdues se sentin
satisfetes.
I això es pot aconseguir
amb la intervenció d’una
tercera persona, professional
i neutral, que té dots per afavorir la comunicació, el diàleg
i la cerca de sortides comuns
entre les mateixes persones
interessades a resoldre els seus
problemes. Una sortida que
ara es pot convertir legalment
en un acord executiu i obligatori, amb la mateixa força que
una sentència judicial, sense
dedicar tant de temps, diners
ni desgast emocional.
El Fòrum de Síndics,
Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya,
aplega a persones independents que tenen com a missió
principal, en els seus reglaments i en la seva tasca, vetllar
pel bon govern en el municipi,
i també intervenir, molt sovint
amb tècniques mediadores,

per tal de trobar les solucions
més adients per la ciutadania
que presenta qualsevol greuge
sobre actuacions o serveis
públics que depenen dels
ajuntaments.
Sense dubte, la mediació,
tot i ser una via voluntària i
complementària de la judicial, en donar protagonisme i
veu a les persones que volen
solucions de justícia als seus
problemes, mitjançant un
procediment confidencial,
dirigit per una persona independent, té una destacada
vessant pedagògica, perquè
ens ajuda a ser responsables de
la nostra vida, a comprendre
les raons per les quals s’originen els nostres conflictes i a
entendre que la millor resposta és la que podem trobar de
manera consensuada amb els
altres, mitjançant el respecte
als drets humans i a la llibertat
personal exercida de manera
responsable.
En fi, la mediació és tot
un canvi de millora quant a la
justícia tradicional, perquè introdueix una altra manera de
gestionar la nostra existència
quan ens trobem amb dificultats, mitjançant la intervenció
d’una persona independent
i imparcial que ens ajuda a
cercar-la de manera pacífica
i consensuada, com fan els
defensors i defensores, síndics
i síndiques municipals a cada
població de Catalunya en la
que són designats, per garantir
la transparència, la democràcia i el bon govern local,
sense sancionar ni sentenciar,
només mediant i defensant els
drets humans de proximitat.

Maria Mas

Una mobilitat segura
i sostenible per a Rubí

Regidora de l’Àrea
de Serveis Territorials

Volem recuperar el carrer
per a les persones. Fer de
Rubí una autèntica ciutat
dels infants, on els nens i les
nenes puguin jugar i gaudir
de l’espai públic de forma
segura. I no només els més
petits. Tota la ciutadania es
mereix uns carrers i places
plens de vida, on es pugui
passejar i gaudir de tot allò
que ens ofereix la ciutat.
Per això des de l’Ajuntament de Rubí estem treballant el Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible de la ciutat, un document que té per
objectiu continuar actuant
sobre l’espai públic i la mobilitat per afavorir la convivència entre les persones, la
cohesió social, el benestar i
la salut pública. Per aquest
motiu, el model de mobilitat que estem construint
col·lectivament per a Rubí
es fonamenta sobre la base
d’aquests eixos estratègics:
la seguretat, la sostenibilitat,
i l’equitativitat.
Pel que fa a la mobilitat
segura, volem fer de l’espai
públic un lloc confortable
i tranquil per a la mobilitat
col·lectiva i compartida,
protegint de forma especial
els usuaris més fràgils: els
vianants.
La mobilitat sostenible
és un altre dels aspectes
claus del pla. Un model de
mobilitat sostenible és un
model saludable i baix en
carboni, que té com a priori-

tat la qualitat de vida urbana
i el benestar col·lectiu, així
com crear un espai públic
confortable que afavoreixi la

La ciutadania
rubinenca està
convidada a
donar la seva
opinió sobre
com ha de ser
la mobilitat a
Rubí
convivència ciutadana.
Per últim, en quant a
l’equitativitat, tots els rubinencs i rubinenques tenen
dret a moure’s de forma
sostenible, segura i saludable
per la ciutat. Perquè això
sigui possible, l’espai públic
ha d’estar repartit d’acord a
una jerarquia de prioritats
que posi per davant els vi-

Discusiones bizantinas

turcos por el capital (fondos
buitres, sociedades de inversión, los mercados, la banca,
etc.); Bizancio por el Estado
del Bienestar y, por último, el
Senado por los gobernantes y
políticos actuales.
A fin de ilustrar la teoría
anterior, me remitiré a un
excelente trabajo periodístico
publicado el pasado día 21
de enero en El Periódico de
Catalunya (Págs. 2 a 8) (cuya
lectura les recomiendo). De
tan extenso estudio hay una
frase que, a mi juicio, sirve de
resumen: el 28% de la población está en riesgo de pobreza,
con graves consecuencias en
educación, salud y vivienda,
lo que se puede desarrollar

en dos afirmaciones. Primera:
el riesgo de fracaso escolar
es seis veces mayor entre los
hijos de familias pobres que
entre los de las acomodadas.
Una inter vención precoz
desde la guardería es determinante. Y la segunda, las
desigualdades económicas
influyen en la esperanza de
vida y la frecuencia de visitas
al médico. Las personas pobres tienen más problemas
cardiovasculares y de salud
mental. Fijémonos que el
estudio habla del 28%, es
más de la cuarta parte, ¡¡es
muchísimo!!
Y a todo esto nuestros
gobernantes, salidos en teoría,
sólo en teoría, de una legiti-

midad democrática, mirando
para otro lado y llevando
a cabo políticas absurdas e
incomprensibles, o, lo que es
peor, totalmente comprensibles. Estando eficazmente
ayudados, todos ellos sin
importar color o ideología
por sus servidores mediáticos
y por sus bufones.
Es todo un espectáculo
verlos enzarzados en discusiones bizantinas, es decir si la
legitimidad para gobernar es
mía porque me la ha otorgado
el pueblo con su voto, que no,
que es mía y por eso aplico el
155, que si puedo gobernar
por Internet, que si vienes te
detengo, que si son galgos que
si son podencos, en definitiva,

diálogos de besugos, o, como
se dice ahora, lo siguiente.
Y mientras, todo paralizado
(presupuestos, nuevas leyes,
y lo que debería formar parte
del ejercicio de gobierno)
Y, que nadie me diga
que para mantener el Estado
del Bienestar no hay dinero
suficiente porque “no cuela”.
Si somos capaces de eliminar
la corrupción y, sobre todo,
de controlar el despilfarro
del dinero público gastado
en cantidades masivas en
obras públicas innecesarias
y en mantener un sistema de
gobierno que, además de no
tener ninguna relación con la
democracia, nos sale brutalmente caro (17 parlamentos,

anants a la resta de modes
de transport, i que atorgui
al transport públic un espai
reservat a banda del vehicle
privat. La ciutadania ha de
poder decidir si vol realitzar
les seves activitats quotidianes per Rubí desplaçant-se a
peu, en bicicleta o en transport col·lectiu sense que els
calgui haver de dependre
exclusivament d’un vehicle
privat.
Les persones són al centre de la nostra política.
Estem dissenyant, conjuntament amb totes elles, la
mobilitat que imperarà a la
ciutat els propers anys. La
ciutadania rubinenca està
convidada, ja sigui com a
col·lectiu o de forma individual, a donar la seva
opinió sobre com ha de ser la
mobilitat a Rubí. Tots junts,
ciutadania i administració,
hem de trobar la fórmula per
traslladar el vehicle privat a
una segona línia i fer servir
altres models de transport
més sans, eficients i sostenibles. Des del consistori
ja hem fet alguns passos en
aquesta línia, com ara la
vianantització del centre.
Però encara queda camí per
recórrer.
En aquest sentit, us
convido a prendre part en
el procés participatiu que
estem impulsant en el marc
de la redacció del Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible. De ben segur que, entre
tots i totes, establirem les estratègies de futur en matèria
de mobilitat més adequades
per Rubí.

Senado, 50 diputaciones,
miles de ayuntamientos, etc.),
podemos tener la seguridad que recursos no han de
faltar.
Tampoco es de recibo la
excusa de unos y otros de que
todo se hace con la intención
de dotar a los ciudadanos de
unas óptimas condiciones
de vida, lo que de verdad les
impulsa es, una desmedida
ambición por llegar/conservar el poder y todo lo que
representa.
Lo grotesco de todo esto
es que nosotros, el pueblo,
nos los creemos y hasta les
votamos.
Me viene a la memoria la
genial intervención de José
Antonio Labordeta en el
Congreso de los Diputados
cuando dijo a “Sus Señorías”
… iros todos a la mierda…
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Dues propostes per fer de Rubí
“Ciutat amiga de la infància”

L’ A LT E R N A T I VA
D’UNITAT POPULAR
AUP

Un dels grans objectius de
l’equip govern és fer de Rubí
“Ciutat amiga de la infància”.
De fet, segons UNICEF, Rubí
ja ho és (https://www.rubi.
cat/ca/ajuntament/sala-depremsa/notes-de-premsa/rubi-ja-es-ciutat-amiga-de-lainfancia). Encara que la ciutat
tingui el segell d’UNICEF
i tot i que s’han fet petites
accions, al nostre entendre
aquestes no són suficients.
Rubí encara ha de recórrer
un llarg camí per realment
ser una ciutat amiga de la
infància, i aquest camí passa
per fer polítiques realment
transformadores i amb projectes que vagin a l’arrel del
problema. Avui l’AUP volem
compartir amb els rubinencs
i rubinenques dues propostes
que creiem essencials per
a assolir l’objectiu, i que es
podrien posar en marxa en
els pròxims mesos si hi ha
voluntat política.

1) Anem a l’escola de manera
saludable i sostenible
Ja hi ha molts estudis que
demostren l’impacte negatiu
de la contaminació de l’aire
i el soroll en la nostra salut, i especialment en la dels
nens i nenes (des d’abans
de néixer i durant els primers anys de vida som més
sensibles als impactes de les
exposicions ambientals). Tot
i que el temps que els infants
destinen a caminar a l’escola
és relativament curt en comparació amb la resta del dia,
aquest és un moment en el
qual els infants estan altament
exposats a la contaminació i
al soroll derivats dels cotxes
que circulen a primera hora
del matí, molts dels quals són
cotxes de pares i mares que
acompanyen els seus fills i
filles a l’escola. D’altra banda,
un altre problema important
de salut que està incrementant a la nostra societat és
l’obesitat infantil, i la manca
d’activitat física és un dels
principals motius. Per tant,
calen mesures per millorar la

qualitat de l’aire i reduir el soroll en general, especialment
a l’hora d’entrar a l’escola,
però també per incrementar
l’activitat física entre els infants. I fer-ho és possible. Una
primera acció seria millorant
el transport públic, dotant
de més freqüència el servei i
coordinant els horaris amb les
entrades i sortides a les escoles. La segona mesura, que ja
hem explicat altres vegades,
necessita un treball conjunt
entre els serveis d’educació i
mobilitat de l’Ajuntament, les
AMPAs i les escoles. La idea
és aplicar el programa “Bus a
peu”, que no és altra cosa que
facilitar que els nens adquireixin l’hàbit d’anar a l’escola a
peu a través d’un servei de bus
vigilat que tindria parades de
“bus” establertes a punts clau
de la ciutat. Això evitaria embussos i contaminació al voltant de les escoles i promouria
l’autonomia i l’activitat física
en els infants, entre d’altres.
Aquesta seria una primera
acció, que a curt, mig i llarg
termini caldria acompanyar

de millores en l’espai públic
(ex: voreres adequades, zones
de vianants, etc), per facilitar
la consolidació de la proposta,
que ja vam fer a través d’una
moció el juliol passat. I per
tal de garantir que aquestes
mesures es posen en marxa
demanarem que la Comissió
de mobilitat i espai públic es
reuneix abans de finalitzar el
mes de febrer.
2) Actuem des de ben petits sobre les dificultats
d’aprenentatge i problemes
de conducta
A Rubí, com en altres ciutats, hi ha infants que tenen
dificultats d’aprenentatge i
problemes de conducta, que
sovint estan lligats a fracàs escolar, amb tot el que això comporta per als mateixos infants i
per a les famílies. És ben sabut
que si aquestes dificultats i
problemes es diagnostiquen
i tracten en edats primerenques, la possibilitat d’èxit i
millora en aquests infants és
major i, per tant, molts dels
problemes derivats del fracàs

escolar es poden prevenir.
Malauradament, les escoles
no tenen els recursos per a fer
un diagnòstic en profunditat i
els recursos públics, concretament els que han de venir de
la Generalitat, no arriben a
tothom de manera adequada.
Això és un problema especialment per a aquelles famílies amb recursos econòmics
limitats, agreujant més les
desigualtats socials existents.
Ja vam presentar una moció,
juntament amb ERC, sobre
aquesta qüestió (http://www.
auprubi.cat/2017/04/25/article-abordar-la-dislexia-percombatre-el-fracas-escolar/).
Ara, però, proposem ampliar
aquesta proposta de moció i
facilitar, a partir de recursos
municipals i amb un equip
de gent experta i amb experiència, el diagnòstic i tractament psicopedagògic (no
el farmacològic), prioritzant
aquelles famílies amb recursos econòmics més limitats.
Aquesta és, per a nosaltres,
una proposta molt important,
ja que estem parlant del futur

dels nostres infants, tant des
del punt de vista professional
com personal. Actuar des de
ben petits evitaria patiment
als infants i a les famílies, i
també facilitaria l’activitat a
les escoles.
Evidentment podríem
parlar de molts altres temes de
ciutat per assolir l’objectiu de
què Rubí sigui “Ciutat amiga
de la infància” (accessibilitat,
espais de jocs, obertura i posada en marxa de nous equipaments, increment i millora
del verd urbà, creació de nous
parcs, etc.), però l’espai per
aquest article és limitat, i les
idees moltes, tant pels qui
avui signem aquest article
com per aquells que avui el
llegeixen, que segur que en
voldrien aportar moltes. En
tot cas, esperem que l’equip
de govern, a qui ja hem fet
arribar aquestes propostes, les
vegi amb bons ulls i les posi
com a prioritàries en l’agenda
política que queda per aquest
mandat. Nosaltres seguirem
insistint perquè aviat esdevinguin una realitat.

Guia immobiliària
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uia Immobiliària de

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

Consells bàsics
per un lloguer
segur

15

Rubí

Pis d’origen de 72m2, quatre hab. dues dobles, menjador
de 16m2 amb sortida a balcó llarg, cuina indep. amb
sortida safareig i bany complet. Finca amb ascensor. Zona
crta. Sabadell. Preu: 100.000€ Ref.: DV2247

DUPLEX AVDA. ESTATUT.
105m2, 3 habitaciones grandes, cocina, 2 baños
completos, terraza de 12m2, exterior muy soleado,
parking.
PRECIO: 216.000€ Ref.: D-03108

Planta baixa de 76m2, tres habitacions, menjador amb
sortida a terrassa coberta de 10m2, cuina independent,
bany complet i lavabo de cortesia. Necessita alguna
reforma. Zona Centre. Preu: 120.000€ Ref.: DV2244

GRAN OPORTUNIDAD.
Piso de 75m2, situado cerca del mercado. 3 hab.
amplias, balcón de 8m2 tipo terraza, cocina ref., baño
completo, comedor de 30m2, exterior y soleado.
PRECIO: 136.000€ REF.: D-03025

Pis de 73m2, tres habitacions, menjador amb sortida a
pati de 12m2 i accés directe a la terrassa superior de
50m2, cuina independent i bany complet. Zona Centre.
Preu: 130.000€ Ref.: DV2243

Piso A ESTRENAR CAN ROSÉS.
Precioso piso 52m2, 1 habitación, 2 baños, cocina,
terraza 29m2. Finca semi-nueva.
PRECIO: 122.000€ REF.: D-03104

TRIPLEX ESTATUT.
185m2 4 habitaciones + estudio 40m, 2 baños
completos y un aseo, terraza de 10m2 y 2 balcones,
comunidad de pocos vecinos, exterior y soleado.
PRECIO: 246.000€ REF.: A-02983

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

Assessorament professional
En el moment que et
plantegis llogar l’habitatge, la solució més
efectiva i segura és que
rebis l’assessorament
d’un professional del
sector immobiliari del
lloguer.
Dona a conèixer el pis
Un cop elaborat l’anunci
de l’habitatge, que inclogui les fotos pertinents,
rebràs les trucades dels
llogaters. Una vegada
que l’interessat s’hagi
posat en contacte amb tu
has de conèixer la seva
situació econòmica-laboral i saber si ha tingut
qualsevol tipus d’incident
en un arrendament previ.
Una vegada que comprovis que està tot correcte,
ja pots començar els
tràmits per redactar el
contracte.
Redacta un contracte
Encara que segur que
ja t’ho imagines, però
sempre està bé recordar
la seva importància. Un
cop realitzats els tràmits

previs, recordaràs amb el
teu inquilí els punts bàsics
pels quals es regularà el
temps que s’estengui el
lloguer. És fonamental redactar un document que
contingui totes les clàusules que s’han acordat.
Inquilins
S’estableix un pressupost. Abans de posar-te
a buscar un habitatge on
instal·lar-te, has de valorar quin pressupost tens
disponible per destinar
a l’immoble. El nostre
consell és que aquesta
despesa no superi més
del 30% del total dels teus
ingressos.
Tot per escrit
Igual que ho hem comentat que ho han de fer els
propietaris, per evitar
que les paraules se les
porti el vent, plasma en
un document tots els punts
que has acordat amb el
teu propietari. Així, sempre podràs recórrer a ell
quan alguns dels punts
no es compleixin tal com
estava establert.

Pis seminou de 76m2, dues habitacions dobles, gran menjador de 20m2 amb sortida a balcó, cuina independent
amb sortida a safareig i bany complet. Zona Mossos
d’Esquadra. Preu: 175.000€ Ref.: DV2242

Local de 161m2, gran planta diàfana, amb magatzem i bany.
Tres grans vidrieres. Amb molta visibilitat. Situat en z. Mercat,
a prop del col·legi Les Ribas i Maristes, amb molta gent de pas.
Anteriorment Bon Àrea. Preu: 1.600€/mes Ref.: DL2248

Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59
www.inmoeuropeas.com
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ACUPUNTURA
Bon Carma
T. 689 853 053
c. Llobateras, 101

ASSEGURANCES

CRISTALLERIA

DECORACIÓ LLAR

HERBORISTERIA

Cistalería Medina
T. 931 126 927
c. Bartrina, 9

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

Herbolari de Rubí
T. 93 697 48 65
c. Magallanes, 6

FutureGlass
T. 935 88 20 00
c. del Rubí, 13

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

FERRETERIA
Ferreteria Ca N’Oriol
T. 93 699 50 67
c. La Pastora, 13

CALÇAT

Ferreteria Ruma
T. 629 16 14 44
c. Ntra. Lourdes, 7

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

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

INFORMÀTICA

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

Sita Zoroa
T. 931 12 23 74
Av. Josep Ferrer i Domingo, 20-22, L-1
Depiline Rubi
T. 935 87 21 00
Pg. de Francesc Macià, 56

PERRUQUERIA
CANINA

Air
T. 588 70 17
c. Llobateras, 18

ÒPTICA

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

New Home PC
T. 936 67 71 87
c. del Pintor Coello, 15,

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

PINTURES

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

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

Bricorubí
T. 93 588 23 20
Av. Josep Ferrer i Domingo, 43/45

GUIA DE SERVEIS
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COM ET PODEM AJUDAR?
TENDALS I
PERSIANES
Toldos y persianas Rubí
T. 93 588 40 98
Avda. De l’ Estatut, 41

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

REFORMES

REPARACIÓ
ELECTRODOMÉSTICS

SERRALLERIA

GM
T. 93 699 50 02
c. General Castaños, 37

A-Cero cerrajería
T. 93 697 63 60
Ctra. De Sabadell, 14

REPARACIÓ
VIDEO-TV

TALLER
AUTOMÒBIL

Escayol
T. 93 697 01 15
c. Llobateras, 89

Tallers Mariñas
T. 39 699 88 77
c.Barcelona, 15

ROBA

TAPISSERIES

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

Tapissats
T. 93 697 53 27
Pg. Pau Clarís,3

Aquest
ESPAI
pot ser
TEU
desde

4€/mes

Les reparacions
i el manteniment
de la llar

L

a llar amb el desgast del temps, o per factors
externs com les inclemències meteorològiques, necessita un manteniment continu per
conservar-se en perfecte estat. Les reparacions més
comunes en la llar solen estar relacionades amb
la lampisteria, les humitats i els danys causats per
fenòmens com la pluja, la neu o els torbs. Conèixer
les reparacions més comunes i els seus problemes
t’ajudaran a resoldre-les abans i a prevenir molts
perjudicis en el teu habitatge.
Els electrodomèstics: potser són un dels aparells
més susceptibles al desgast del temps. Hem de
parar esment a alguns factors com si l’aparell està
contra la paret i el cable està pressionat, ja que això
podria arribar a trencar el cable.
Problemes de llum: una de les reparacions més
comunes en la llar és la relacionada amb els talls
de llum després d’una fallada elèctrica. Encara que
el més freqüent és que en obrir el quadre elèctric
l’interruptor de control de potència s’hagi inhabilitat
automàticament, la veritat és que per solucionar
qualsevol problema elèctric en la llar el més aconsellable és deixar-ho en mans d’un professional.
Problemes amb l’aigua: les goteres i les humitats
a casa són un altre dels contratemps més comuns.
Els problemes d’aigua es potencien encara més en
els mesos d’hivern per causa de la pluja, el vent i la
humitat exterior.
Arreglar una persiana: és fonamental que les
persianes de la llar estiguin en perfecte estat per
mantenir la temperatura i il·luminació adequada.
Canviar panys: el canvi de pany és una reparació típica en la llar que es pot donar per diferents
circumstàncies i, encara que per desgràcia, una de
les més habituals és el robatori, també pot donar-se
en cas de pèrdua de claus o de lloguer d’un habitatge nou.
Aquestes són algunes de les reparacions més
comunes en la llar. Canviar un endoll, arreglar la nevera o canviar una cisterna també són avaries que
ocupen els primers llocs en aquest petit rànquing de
reparacions domèstiques.
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ESPECIALMOTOR
La importancia de cambiar el aceite a su cambio automático
La principal causa de avería en
los cambios automáticos es el
exceso de temperatura, y el
encargado de evacuar la temperatura es el aceite y es que a

pesar de que haya información
de que el aceite del cambio no
se ha de cambiar porque es un
circuito estanco, un aceite que
pasa de 5cº a 80ºC dos veces al

día a la fuerza se degrada y se
ha de cambiar.
Por este motivo, hay tantas
roturas de cambio automático,
al no cambiar el aceite éste se

vuelve poco viscoso (como si se
volviera como el agua) perdiendo su capacidad de lubricación
y enfriamiento del equipo y por
consiguiente se queman los
discos de embrague provocando
patinamiento o bloqueo de una
marcha permanentemente.
Sin olvidar que hay cambios
automáticos que llevan la electrónica en su interior y no están
preparadas para aguantar tanta
temperatura lo cual provoca
problemas eléctricos también.
En resumen, si usted le hace
un cambio de aceite a su cambio
automático cada 50.000 km y
filtro nunca tendrá problemas
de temperatura y si además
se lo hace en forma de diálisis
(con maquina ATX II) evitara
atascamientos de válvulas ya
que limpia todo el cambio por
dentro eliminando todos los
residuos.
Tallers Mariñas

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

ESPECIAL MOTOR
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5 consells per a un manteniment
perfecte dels teus pneumàtics
En aquest article us donarem uns
consells per fer un bon manteniment dels vostres pneumàtics,
sovint oblidat per molts i que té
una gran importància per a la
nostra seguretat i la de tots.
La mitjana de vida útil
establerta pels fabricants de
pneumàtics és de 40.000 km,
però aquest dependrà de diversos factors, que poden no
ser controlables com el clima, o
factors controlables com l’estil
de conducció.
A continuació, us mostrem
cinc consells per al seu perfecte
manteniment.
1. Revisar la pressió del pneumàtic un cop al mes.
Una correcta pressió del pneumàtic aporta una correcta estabilitat del vehicle, un estalvi
en combustible, un desgast
equilibrat i una millora en la
distància de frenada.
Cal tenir en compte que és
igual de perjudicial portar una
pressió inferior a la recomanada com una pressió superior
a aquesta. En el cas de portar
una pressió inferior provocaria
un augment en el consum de
combustible i un major desgast (segons Michelin, un 20%
menys en la pressió escurça la
vida del pneumàtic altre 20%).
En canvi, amb una pressió superior el pneumàtic tindrà un
desgast irregular i una pèrdua
d’adherència.
El mesurament de la pressió
s’ha de dur a terme preferible-

ment amb els pneumàtics en
fred i posar sempre la pressió
indicada pel fabricant (consulteu el manual del vehicle).
2. Rotar els pneumàtics davanters pels posteriors cada
10.000 o 15.000 km.
És aconsellable canviar els
pneumàtics davanters pels posteriors cada 10.000 o 15.000 km
amb l’objectiu d’aconseguir un
desgast més homogeni i evitar
desgasts irregulars.
És important parar atenció
i no canviar els pneumàtics en
diagonal, ja que el seu resultat
seria invers al que busquem, a
causa que s’invertiria el sentit
del gir, el que provocaria un desgast més ràpid del pneumàtic.
3. Revisar la profunditat del
dibuix cada dos mesos.
És un aspecte important a
tenir en compte, un pneumàtic
desgastat posa en perill la nostra seguretat, provocant una
major distància de frenada i en
condicions de mullat augmenta
la probabilitat de patir aquaplanning.
Segons la Llei, la profunditat
del dibuix del pneumàtic no pot
ser inferior a 1,6 mm, encara que
es recomana canviar-los quan
la seva profunditat sigui entre
2 i 3 mm.
4. Revisar les vàlvules i els seus
components.
Les vàlvules i els seus components solen ser de goma, de

manera que s’acaben deteriorant. Canviar les vàlvules en
comprar pneumàtics nous és
una forma barata de protegir
els pneumàtics i el vehicle. A
altes velocitats, una vàlvula de
goma es doblega per la força
centrífuga i acaba deteriorantse. El tap de la vàlvula també
és important. És el que manté
l’estanquitat i protegeix de la
pols i la brutícia.

5. Alineació de les rodes.
Tenir una bona alineació de
les rodes permet tenir una
major seguretat, un estalvi de
combustible i un desgast menor
en els pneumàtics. Una tècnica
per detectar una mala alineació
és observar si el nostre volant
vibra a l’hora de conduir, si
és així, és molt recomanable
que portis el teu vehicle a un
taller.
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GUÀRDIES NOCTURNES

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

GENER I FEBRER 2018

26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

- 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
6. XAPELLI
- 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
7. HIDALGO
- 93 699 87 09
8. CONDAL
Calderón de la Barca, 11
- 93 697 71 63
9. PIERA
Plaça Josep Sapés, 4
- 93 697 62 73
10. SANSI
Ctra. de Terrassa 16-18
- 93 699 59 08
11. BLANCA
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
- 93 269 51 03
12. CUYÀS
Milà i Fontanals, 43
- 93 699 04 30
13. BATALLÉ
Pg. Francesc Macià, 23
- 93 699 13 43
14. ESPERT
Pg. Francesc Macià, 86
- 93 699 02 91
15. FARELL
C/ Sant Jordi, 25
- 93 699 10 72
16. LOZANO
Passeig Les Torres

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

Policlínic Rubí recupera el
Servei de Cardiologia

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

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

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

BARADAD

Av. Barcelona, 55

A prop de l’Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant la Floristeria Martínez 93 699 03 88

BLANCA

Ntra. Sra. de Lourdes, 73

Zona Ca n’Oriol

93 699 55 08

CALSINA

Ntra. Sra. de Lourdes, 35

Zona Ca n’Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderón de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda L’Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino

93 699 13 43

FARELL

Sant Jordi, 25

Zona La Serreta

93 699 02 91

GARCÍA

Segòvia, 1

Zona alta Ca n’Oriol

93 697 49 42

GIBERT

Torres Oriol, 4

Zona Col·legi Maristas

93 699 68 99

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona La Serreta

93 697 36 40

KRONOS

Passatge Cronos, 9-11

Zona Rubí 2000

93 586 06 26

ORIOL

Safir, 28

Zona Can Fatjó

93 699 43 98

PARRILLA

Xercavins, 2

Zona església de Sant Pere

93 699 13 05

LOZANO

Passeig Les Torres

Zona Les Torres

93 699 10 72

PIERA

Plaça Josep Sapés, 4

Zona Sant Jordi Parc

93 697 71 63

PONT

Magí Ramentol, 7

Zona Mercat Municipal

93 697 34 56

PROGRÉS

Verge de Fàtima, 13

Davant congelats La Sirena

93 697 79 93

RUIZ

Ctra. Sabadell, 95

Zona Nord

93 699 50 12

SANSI

Ctra. de Terrassa, 16-18

Zona Centre

93 697 62 73

XAPELLI

Víctor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

El centre mèdic Policlínic
Rubí recupera la Unitat de
cardiologia oferint un servei

integral en visites i proves
amb el cardiòleg Dr. Coto.
La gran demanda d’a-

questa especialitat és la que
ha portat al Grup mèdic a
tornar a oferir el servei. A
més, els assegurats de les
principals companyies de
salut tenen cobertes tant les
visites com les proves, segons la seva pòlissa de salut
Policlínic Rubí està situat
al carrer Pere Esmendia 25,
al costat dels jutjats, i presta
assistència sanitària de dilluns a divendres de 8 a 14 i
de 15 a 20h. En aquest horari
es pot trucar al 93 697 80
40 per sol·licitar cita o més
informació.
www.grup-policlinic.com
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Taller gratuït de millora de la
memòria adreçat a dones que
han patit un càncer de mama

L’any 2016, es van diagnosticar a Catalunya 4534 casos
nous de càncer de mama.
Tot i l’elevada incidència,
gràcies als avenços en els
tractaments, la seva supervivència cada cop és més
elevada. Hi ha un augment
però, en altres tipus de
preocupacions en aquest
col·lectiu com són les queixes subjectives de memòria,
que tenen una relació directa, segons estudis recents,
amb alguns tractaments
farmacològics que reben.
Dificultats en realitzar
dues tasques simultàniament, alentiment en fer al-

gunes feines, problemes per
recordar cites, dificultats
per aprendre coses noves,
problemes per seguir una
lectura i/o sensació d’emboirament són alguns dels
canvis que comporten una
repercussió directa sobre la
seva qualitat de vida i el seu
dia a dia.

Aquest taller gratuït que
proposa l’AVAN és un entrenament combinat, on es
realitzen exercicis i diferents
tècniques i estratègies per
optimitzar els recursos cognitius existents i minimitzar
els errors.
El taller, dinàmic i ﬂexible, s’adaptarà a cada grup,

segons les seves necessitats
i expectatives. Per complementar-ho es realitzaran
avaluacions prèvies i a posteriori per poder objectivar
els possibles beneﬁcis de la
seva realització.
Aquesta activitat començarà el pròxim 15 de febrer a
les 16h, tots els dijous, a la
seu d’AVAN Sabadell (c/ de
l’Estrella, 110).
Per més informació, enviar un correu a annamorera@avan.cat o trucar al
telèfon 93 715 6485. Aquest
programa rep el suport de la
Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Sabadell.
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OFERTES I
DEMANDES
SRA. RESPONSABLE. Limpieza
por horas. 605.081.843
SE OFRECE Chica de 28 años
para limpieza o cuidado de personas mayores. Con exp. y ref.
Disp. Inmediata 631.779.315
SE OFRECE SERVICIO DE
NIÑERA con experiencia cuidando niños. Disponibilidad
de Lunes a Domingo. 21 años
habla castellano e inglés.
633.548.610

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

MASCOTES

Rodamons de Rubí
als Tres Tombs

Per primer cop, Rodamons de Rubí estarà present
a la festivitat dels Tres Tombs de Sant Antoni Abat
que tindrà lloc aquest diumenge 28 de gener. L’associació de protecció animal Rodamons de Rubí
posarà a la vostra disposició un estand informatiu
i de venda de productes solidaris des de les 08.00
hores del matí ﬁns a les 15.00 hores del migdia, a la
plaça Catalunya per tal de recaptar fons per ajudar
als animals desemparats de la nostra ciutat.
Esperem la vostra visita i la dels vostres amics
animals de dues i quatre potes.
Passa a saludar-nos, aquí tots sereu benvinguts!!!

Divendres, 26 de gener de 2018
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································································
DISSABTE 27 de gener
-‘Händel&Friends’
A càrrec de Musicològics. A les 11.30h a l’Ateneu. Inscripció prèvia. Fins a 5 anys.
-Hora del conte en anglès
A càrrec de Kids&Us. A les 11h a la Biblioteca.

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

································································
DIUMENGE 28 de gener
-‘Una villa, una vida, una historia que contar’
Celler. c. Pintor Coello, s/n.
Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n.
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3.
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84.
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.

DILLUNS 29 de gener
-‘Cars 3’
Dins del cicle de cinema infantil en català. A les
18h a la Biblioteca. A partir de 4 anys.

-‘Què busquen les empreses quan contracten
joves?’
De 19h a 20.30h a la Torre Bassas.

-Assemblea de socis de l’AEUR
A les 18h a l’Ateneu. Org.: Aula d’Extensió Universitària de Rubí.

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

Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.
Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3.
Mercat Municipal. c. Cal Gerrer, 1.
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126.
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Potser et costa fer plans futurs perquè no
acabes d’organitzar el teu present. Cerca en
mig del caos diari, moments per pensar en
el que realment vols. Aprèn a escoltar-te.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Decidit a ampliar horitzons físics i mentals,
coneixements. Perceps l’amor pels altres
com el camí per fer del món un lloc millor.
Et pot costar mantenir-te en silenci.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Et sents generós amb els qui estimes i et ve
de gust regalar objectes i gaudir dels moments d’esbarjo plegats. Es pot despertar
cert interès en la pràctica esportiva.

Bessons (21/5 al 21/6)
No et servirà de gran cosa aferrar-te al passat perquè les circumstàncies t’empenyen
cap endavant. En un viatge o fora del teu
entorn habitual, pots trobar la inspiració.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
No estàs per jocs, prefereixes observar
algunes situacions i planiﬁcar objectius. No
tens pressa per arribar, vols gaudir del viatge d’aquest temps de gran aprenentatge.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si millores les paraules, també milloren les
relacions. A vegades pots ser massa crític i
això t’allunya de certes persones, perquè no
tothom està disposat a ser criticat.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Sents que potser ha arribat el moment de
fer alguns canvis. Estàs una mica cansat
d’algunes coses i et ve de gust renovar
objectes, decoració, roba..., etc. Gaudeix
de l’experiència.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Penses a conservar patrimoni i valorar el
que tens. El teu sentit gregari es troba
compromès. Vols afegir-te al grup però
per altra banda, necessites certa independència.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Darrere el que sembla superﬁ cial, pots
trobar tot un món. Les coses poden ser
observades des d’un altre paradigma. Per
redefinir els pensaments, despulla’t de
prejudicis.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
No responguis a les provocacions que
cerquen desestabilitzar-te. Explora oasis
de tranquil·litat on ordenar el teu món.
Si la teva relació no et satisfà, pensa en
què vols.

DIJOUS 1 de febrer
-Jam Session
De 19h a 21.30h a l’Espai sociocultural de la
CGT. Org.: CGT Rubí.

EXPOSICIONS
-Retrats
Pintures de Sandra Bea. Fins al 28 de gener a
l’Antiga Estació (c. Historiador Serra, s/n).

NIVELL: NORMAL
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ϲ

SUDOKU

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Bon moment per mirar d’acostar-te als interessos de la parella o bé d’algun soci amb
qui has de tractar. T’ajudarà la concreció i
l’ètica a l’hora de prendre decisions.

DIMECRES 31 de gener
-Hora del conte especial
A càrrec d’alumnes de l’Escola Montserrat. A les
18h a la Biblioteca. Per a infants de 4 a 7 anys.

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

HORÒSCOP
Àries (21/3 al 20/4)
Potser dubtes de si has d’apostar pel que
és més nou o si bé has de conservar el que
tens. De ben segur, el que has après t’ajudarà a prendre decisions més encertades.

································································
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SOLUCIÓ

FESTA DE SANT ANTONI ABAT
-Plantada de la bandera
A les 8.45h al Casino.
-Benvinguda als assistents
A les 18h al Casino.
-Recepció de les autoritats
A les 20h a l’Ajuntament.
-Ball de Societat
A les 22.45h al Casino.
Org.: Societat Sant Antoni Abat.
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FESTA DE SANT ANTONI ABAT
-Missa en honor a Sant Antoni
A les 20h a l’Església de Sant Pere. Es repartirà
coca beneïda.
Org.: Societat Sant Antoni Abat.

-‘Die Schöne Müllerin’
Sessió de música de Franz Schubert. A les
19.30h a l’Escola de Música Pere Burés.
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-‘Una villa, una vida, una història que contar’
A càrrec de Va D Teatre. A les 21h a La Sala.
Preu: 8€.

-Consultori sexual i de parella
De 17h a 19h a la Torre Bassas.
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ϱ
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-‘The Last Call’
Estrena de la segona temporada. A partir de les
20h a La Sala. Org.: Lombarda Films.

DIMARTS 30 de gener
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-Concert de jazz
A càrrec de Nando Picó. A les 20.30h a l’Espai
sociocultural de la CGT. Org.: CGT Rubí.

································································
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ϵ

-‘The voice of the viol’
Concert a càrrec de Fernanda Sánchez i Anna
Casademunt. A les 20h a l’Ateneu.

FESTA DE SANT ANTONI ABAT
-Esmorzar del Traginer
De les 7.30h ﬁns a les 11h al pont de Cova
Solera.
-Cercavila pels carrers de Rubí
A les 10.30h sortida des del Casino.
-Rua dels Tres Tombs
A les 12.30h sortida des del pg. de Les Torres.
Benedicció a les 14h a la pl. de Catalunya.
-Espectacle
A les 18.30h al Casino. A càrrec de la Banda
Musical Segle XXI i el CasalXou. Espectacle per
als socis.
Org.: Societat Sant Antoni Abat.

-Cosmètica natural
Ecotaller en clau de Re. A les 18.30h a l’Ateneu.
Inscripció prèvia.
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-La Trocalleria
Punt d’intercanvi d’objectes de segona mà. A
les 10.30h a la pl. de Catalunya.

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

A càrrec de Va D Teatre. A les 18h a La Sala.
Preu: 8€.
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Per a infants d’1 a 7 anys.
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FESTA DE SANT ANTONI ABAT

Una setantena de carruatges
participaran als Tres Tombs
L’abanderada i les cordonistes de la 159a edició de la Festa
de Sant Antoni són les quatre germanes Pons i Paloma
REDACCIÓ

Els Tres Tombs, l’esmorzar del
Traginer o el ball de Societat
són sinònim cada any de la
celebració de la Festa de Sant
Antoni Abat, una de les festivitats més antigues de Rubí,
que aquest cap de setmana
arriba a la 159a edició.
La Societat Sant Antoni Abat de Rubí ultima els
preparatius perquè tot estigui a punt i enllestit per
gaudir d’una festa que és
pràcticament un referent a la
comarca.
Enguany, l’abanderada i
les cordonistes seran les quatre germanes Pons i Paloma,
que formen part d’una família
de llarga tradició en les festes
de Sant Antoni Abat.
Com és habitual, el programa festiu arrencarà aquest
divendres amb la celebració
de la missa a l’església de Sant
Pere a les 20 hores el divendres. A la sortida, es repartirà
coca beneïda.
El dissabte a les 8.45 hores, hi haurà la plantada de la
bandera al balcó del Casino
Espanyol, epicentre de la
festa, que inclourà el llançament de coets i la repicada
de campanes.
Ja a la tarda, al voltant de
les 18 hores, el president de
la Societat Sant Antoni Abat,
Manuel Bamala, acompanyat
per la banderera i les cordonistes donaran la benvinguda
als assistents. Es farà la baixada de la bandera i s’iniciarà
una cercavila que passarà
per les pastisseries La Lyonesa, Sant Jordi i Aribau, i que
arribarà ﬁns a l’Ajuntament,
on tindrà lloc la recepció al
voltant de les 20 hores.
Més tard, a les 22.45 hores, tindrà lloc el ball de Societat al Casino, a càrrec de
l’Orquestra Selvatana. És el
segon any que aquesta activitat es podrà fer en aquest
equipament emblemàtic, ara
propietat de l’Ajuntament,
després que el consistori el
rehabilités parcialment per tal
de poder realitzar activitats.
Esmorzar i Tres Tombs
El diumenge serà el gran dia

de la Festa de Sant Antoni
Abat i començarà ben d’hora,
a partir de les 7.30 hores quan
arrencarà l’esmorzar dels
Traginers, una de les activitats
més esperades de la festa.
Fins a les 11 hores al pont
de Cova Solera, se serviran
botifarres crues, cansalada,
botifarra negra i careta a la
brasa, acompanyat de pa, vi
i olives. Els tiquets tenen un
preu de 3 euros a excepció
dels socis de l’entitat, que
podran degustar l’esmorzar
de franc.
Per aquells socis que no
es puguin desplaçar, a partir
de les 9.45 hores, al Casino
Espanyol es repartiran entrepans de botifarra, una activitat reservada exclusivament
als socis.
A les 10.30 hores, començarà una cercavila des del
Casino que passarà per les
cases pairals de les famílies
Rizo-Gómez i Bamala-Arroyo
ﬁns a arribar a la plaça Catalunya.
Ja a les 12.30 hores tindrà
lloc la sortida de la rua dels
Tres Tombs, des del passeig
de Les Torres. A més d’una
setantena de carruatges i
centenars de genets, hi participaran fins a sis bandes
musicals que amenitzaran
la rua. El recorregut passarà
per la Rambleta Joan Miró i
l’avinguda Barcelona ﬁns a
pujar pel carrer Cervantes. Els
participants giraran pel carrer
Joan Maragall i baixaran pel
carrer Llobateras ﬁns a arribar al carrer Francesc Macià.
Posteriorment, tota la comitiva girarà pel carrer Cadmo
i enfilarà el carrer Maximí
Fornés, on posteriorment
acabarà. La tradicional benedicció dels animals tindrà lloc
a la plaça Catalunya i serà al
voltant de les 14 hores.
Després de la gran festa
amb els carruatges, els genets, els cavalls i els carros,
el protagonisme tornarà a ser
per la música i l’espectacle.
A les 18.30 hores al Casino
hi haurà un espectacle de
dues hores dirigit als socis
–l’entitat té prop de 350
associats–. Serà una actuació
de la Banda Musical Segle XXI

i posteriorment, un espectacle a càrrec del CasalXou
del Casal de la Gent Gran de
Rubí. A l’entreacte, tindrà lloc
el tradicional sorteig de Sant
Antoni.

Amb motiu de la celebració de Sant Antoni Abat,
una part de l’aparcament
de l’Escardívol romandrà
tancat durant el dissabte i el
diumenge.

La rua de Sant Antini serà diumenge al migdia. / Arxiu-El Gra
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Convoquen el 31è Concurs de
Màscares de l’Escola d’Art i
Disseny de Rubí edRa
REDACCIÓ

L’Associació d’alumnes i
exalumnes de l’escola edRa,
l’associació +e, ha organitzat com és tradicional el
31è Concurs de màscares,
una de les convocatòries
més antigues del territori.
Qui vulgui participar pot
presentar la seva obra ﬁns
al divendres dia 2 de febrer
a les 21 hores a la Consergeria de l’ediﬁci Escardívol.
Segons les bases de
la convocatòria s’han establert tres categories diferents (de 4 a 9 anys, de
10 a 15 i majors de 16) i el
jurat valorarà la creativitat
i la qualitat tècnica de les
obres. Qui vulgui participar-hi, ha de presentar
una obra original que no
hagi pres part en cap altre
concurs.
Els premis seran diferents segons les categories.
En la d’infantil, tots els participants rebran un premi
sorpresa. En la de joves,
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s’oferirà un primer premi
en material artístic per
80 € i un accèssit també en
material artístic per valor
de 40 €.
En categoria d’adults,
el premi serà de 300 € i
l’accèssit de 100 €, també
en material artístic.
Les bases completes estan publicades al web www.
artedra.net.
El veredicte del jurat,
que serà inapel·lable i es
podrà declarar desert en
qualsevol categoria, es farà
públic dijous 8 de febrer, a
les 19.30 hores i l’entrega
de premis es farà a la Sala
d’Exposicions de l’escola
edRa. Totes les obres s’exposaran a la mateixa sala
del 8 al 28 de febrer.
Els primers premis quedaran en propietat dels
Tallers d’Art EDRA amb tots
els drets d’edició. La resta
d’obres podran ser retirades de la consergeria entre
l’1 i el 15 de març de 16 a
21 hores. / DdR

S’exhaureixen les entrades per l’estrena
de la nova temporada de ‘The Last Call’
Els nous capítols de la websèrie de La Lombarda Films
es presenten aquest divendres al teatre municipal La Sala
REDACCIÓ

L’estrena de la segona temporada de la websèrie The
Last Call ha exhaurit totes
les localitats del Teatre
Municipal La Sala, escenari
on es presentaran aquest
divendres els nous capítols
de la producció.
La primera temporada
de The Last Call, realitzada per la productora amb
segell rubinenc i egarenc
La Lombarda Films, es va
estrenar ara fa un any a
Rubí, aconseguint un ple
total en un dels bars més
coneguts de Rubí. Fins al
moment, milers de persones han gaudit a través
de plataformes com Youtube de les aventures dels
protagonistes de The Last
Call, un grup de música de
quarantins que es classiﬁca
pel concurs de bandes ‘The

CIRC

Fotograma de la websèrie. / Cedida

Clash of Rockstars’ per poder aconseguir el seu somni
de convertir-se en estrelles
del rock.
Durant la primavera
i l’estiu de l’any passat,
l’equip de La Lombarda va
tornar a la càrrega amb el
rodatge de la segona tem-

porada, tres capítols d’uns
25 minuts cadacun. Segons
ha explicat la productora,
en aquests nous capítols
s’aprecia un salt qualitatiu
a nivell tècnic i una estètica més dels vuitanta. La
història avança mantenint
l’humor i comença amb

els quatre membres de la
banda dins del concurs.
Aquesta segona temporada també passarà per
betevé i Canal Terrassa ﬁns
a parar en Youtube.
The Last Call ha estat
nominada a Millor comèdia
i Millor direcció en el Rolda
WebFest Colòmbia 2017
i també ha estat ﬁnalista
en els Premis Tube d’Assaig de betevé. El proper
repte de la productora,
si s’aconsegueixen els diners necessaris, és fer The
Movie, un llargmetratge
que posaria punt ﬁnal a la
websèrie i que s’estrenaria
l’any 2020.
Tot i que les entrades
s’han esgotat, la productora ha reservat unes quantes
entrades que es podran
comprar en taquilla aquest
mateix divendres 26 de
gener.

LITERATURA

La companyia rubinenca La Tal participa Concurs literari per a joves estudiants
Les inscripcions per par- d’escriure un relat dividit
de Mitjans d’Inen la Fira Internacional d’Arts Escèniques L’Associació
formació i Comunicació con- ticipar-hi estan obertes ﬁns en tres capítols i penjar-los
La ciutat alemanya de Friburg ha acollit aquests dies
la Fira Internacional d’Arts
Escèniques i Música. Es
tracta d’una ﬁra en la qual
els espectacles es donen a
conèixer al públic professional, principalment programadors i responsables
de festivals d’arts de carrer,
teatre, dansa, espectacles
infantils, circ i música.
La companyia rubinenca

La Tal ha estat present a la
ﬁra amb l’objectiu d’establir
nous contactes.
No és el primer cop que
la companyia local participa
en aquest esdeveniment.
El 2015 va poder presentar
el seu espectacle ‘The Incredible Box’. El muntatge
va aconseguir ser premiat
amb el Freiburger Leiter, el
premi de teatre de carrer de
la ﬁra. / DdR

La companyia La Tal. / Imatge
cedida

voca la desena edició del
concurs literari ‘Ficcions’,
destinat a estudiants de 14
a 18 anys que cursin el segon
cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius a Catalunya,
el País Valencià i les Illes
Balears.
L’objectiu del concurs és
impulsar l’ús de la llengua
catalana entre els joves, i
alhora incentivar la creativitat.

al 6 de febrer i es poden formalitzar a través de la pàgina
web www.ﬁccions.cat.
El certamen parteix de
l’inici de cinc novel·les –’Li
deien Lola’, de Pilar Gomera; ‘Marina’, de Carlos Ruiz
Zafón; ‘Un any i mig’, de
Sílvia Soler; ‘Joc de trons’, de
George R.R. Martín; i ‘Camps
de maduixes’, de Jordi Sierra i Fabra–, a partir de les
quals els participants han

al web seguint el calendari
d’entrega. La participació
pot ser individual o ﬁns a un
màxim de tres persones.
L’últim dia per fer l’entrega serà el 23 de març. A
partir d’aquí, un jurat format
per persones vinculades al
món literari s’encarregarà
d’escollir el guanyador i el
finalista. Els guanyadors
rebran un iPhone o una
Playstation. / DdR
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La rubinenca Yolanda Ferrer, ﬁnalista
dels IV Premis Editorial Círculo Rojo
El nom dels guanyadors es coneixerà el 23 de febrer
en una gala a l’auditori Maestro Padilla d’Almeria
C. CARRASCO

Va D Teatre va oferir diverses escenes de l’obra durant les passejades teatralitzades. / Arxiu

Gracia Pérez, emocionada per
l’estrena de l’obra ‘Una villa, una
vida, una historia que contar’
REDACCIÓ

‘Una villa, una vida, una història que contar’ és el �tol
de l’obra que es representarà en sessió doble aquest
cap de setmana a La Sala. La
funció, a càrrec de Va D Teatre, s’ha inspirat en el llibre
del mateix �tol escrit per
Gracia Pérez, qui ha revisat
tot el procés d’adaptació.
“No ha estat fàcil, per mi tot
era important i a més calia
adaptar totes les escenes a
un únic escenari”, explica
l’autora de l’obra. Per tal
d’aconseguir el text ﬁnal,
ha comptat amb l’ajuda
d’un dels dos directors de
la funció, Felip Soler.
L’adaptació ‘a dues
mans’ ha estat “fluida i

enriquidora” i no només ha
consis�t en una reelaboració del guió, sinó també en
la confecció del vestuari,
l’escenografia, els audiovisuals, etc. “Vull agrair el
gran esforç que han fet,
és una obra complexa i
di�cil”, assenyala l’autora,
que aﬁrma que sent “una
emoció especial veient els
personatges del llibre conver�ts en persones de carn
i ossos. Crec que al públic
i als lectors del llibre els
passarà el mateix”.
Un total de 8 actors
donaran vida a ‘Una villa,
una vida, una història que
contar’, una narració que
explica les vivències d’una
modista de Rubí a principis
del segle XX i que arriba

ﬁns a pràc�cament el ﬁnal
de la dictadura franquista.
No és el primer cop que
Va D Teatre representa
aquests personatges, ja
que fa uns anys va oferir
pe�tes representacions al
carrer dins d’un cicle de
passejades teatralitzades
sobre el llibre. Aquest cop,
els protagonistes pujaran
al damunt del teatre municipal La Sala per oferir una
obra inèdita.
L’espectacle es representarà el dissabte a les 21
hores i el diumenge a les 18
hores i el preu per assis�r a
la funció és de 8 euros. Les
entrades es poden comprar
abans de l’espectacle o el
divendres de 18 a 21 hores
a la taquilla de La Sala.

La rubinenca Yolanda Ferrer, presidenta d’Oncolliga
Rubí, ha estat seleccionada
com a ﬁnalista dels IV premis Editorial Círculo Rojo,
editorial líder en autoedició
en l’àmbit nacional, amb el
seu llibre ‘Bebiendo limonada’ i en la categoria de
creixement personal.
‘Bebiendo limonada’ és
un recull d’una quarantena
de relats fruit de les reﬂexions, sensacions, emocions,
pensaments i experiències
que Ferrer va anar acumulant al llarg de l’any 2012,
l’any en què es va enfrontar
a un càncer de mama. Eren
entrades en un blog, amb el
mateix nom del llibre, que
l’any passat va decidir publicar “per si a algú li podia
servir d’ajut, com a mi em
va servir poder expressar
tot el que sen�a”.
Després d’oferir-lo a diverses editorials que no van
saber com encaixar-lo, Ferrer va optar per l’autoedició
perquè va considerar que
era un projecte personal
que volia realitzar i alhora
per si algú el necessitava.
La presentació del llibre va
tenir lloc el passat 21 de
juny a l’Ateneu.
Aquesta mateixa setmana, Editorial Círculo Rojo ha
fet públic els nominats als
seus premis. La rubinenca
explica que va rebre la no�cia per telèfon i que es va
quedar “molt sorpresa, allucinant”. Molt il·lusionada,

Yolanda Ferrer, durant la presentació del llibre el juny passat a
l’Ateneu. / Cedida

reconeix que no s’ho esperava pas.
Un jurat professional ha
analitzat els llibres publicats per l’editorial durant
el 2017 i ha decidit els ﬁnalistes. Entre les diferents
categories, hi ha novel·la
històrica, esports, novel·la
romàn�ca, divulgació, infan�l i juvenil, poesia, suspens, ﬁcció moderna, relats
i creixement Personal, que
és a la qual està nominada
l’autora rubinenca.
El lliurament dels premis tindrà lloc el pròxim
23 de febrer en l’auditori
Maestro Padilla d’Almeria.
Personatges com els actors
Jordi Rebellón, Nerea Garmendia o Juan José Ballesta, entre altres, seran els

encarregats del lliurament.
La gala estarà presentada
per l’actor Jesús Olmedo i la
periodista i editora Raquel
Mar�nez. El cantant Javier
Ojeda, de Danza Invisible,
amenitzarà la vetllada interpretant alguns dels seus
millors èxits.
D’altra banda, també
s’oferirà una menció especial per a Ramon González,
inves�gador del MIT, com
autor d’obres com ‘¿Innovar o morir?’ o ‘¡Hasta
las estrellas y más allá!’ i
per l’exgimnasta olímpica,
actriu i presentadora Almudena Cid, creadora d’una
original agenda 2018 per a
joves gimnastes.
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El saxofonista Nando Picó Els Gegants de Rubí visiten Castellbisbal
presenta el seu nou disc a La colla rubinenca par�cipa en la XXVII Trobada Gegantera
l’Espai cultural de la CGT de la Festa Major de Sant Vicenç, patró del municipi veí
REDACCIÓ

REDACCIÓ

L’Espai Sociocultural de la
CGT, situat a la plaça Anselm Clavé, acollirà aquest
dissabte a les 20.30 hores
un concert del reconegut
saxofonista Nando Picó, qui
presentarà el seu nou disc
‘Barcelona Paradise’. Picó estarà acompanyat a la guitarra
per Toni López i al contrabaix
per Oriol Roca, mentre que
Verónica Marín posarà la
veu.
‘Barcelona Paradise’ inclou vuit cançons, a través
de les quals el músic descriu
la seva experiència musical
dels úl�ms anys a la ciutat
de Barcelona. Es tracta d’un
projecte obert, que aplega
un ventall d’estils que van
del la�n jazz a la bossanova,
passant pel ﬂamenc, el soul
o el reggae, tot des de la visió
predominant del jazz.
‘Barcelona Paradise’ és
una proposta fresca que
també actua com a porta
d’entrada cap a altres llenguatges més soﬁs�cats. Com
és habitual, l’accés al concert

Nando Picó. / Cedida

és gratuït.
Ja de cara al mes de febrer, la programació de l’Espai sociocultural de la CGT
inclou altres propostes. Així,
dissabte 3 de febrer, acollirà
la Nit de jazz a les 20.30 hores i els dies 9 i 10, la Societat
Blues de Rubí també oferirà
els seus concerts a les 20
hores. A més, el 17 de febrer
la nit estarà dedicada als joves, amb el Ready to imagine
something i Rock’e’Fort. Una
setmana després, el 24 de
febrer, encara hi haurà un altre concert a les 20.30 hores
amb el grup Gnapos Trio.

Laia Porta cap�va el públic
de l’Ateneu amb un swing
enèrgic i sense estridències

Un moment de l’actuació de Laia Porta. / Cedida

Ple absolut a la sala noble
de l’Ateneu de Rubí dissabte
passat al vespre per assis�r
al concert de la cantant
Laia Porta, que va cap�var
el públic assistent. Porta, acompanyada per Lluís
Murillas (guitarra), Joan
Mar� (contrabaix) i Enrique
Heredia (bateria), va delectar un atent públic amb un
to controlat i un perfecte
fraseig. No podia ser d’altra
manera, ja que és una de les
millors veus del swing.

Els seus acompanyants
li van servir en safata tot
allò que necessitava perquè
Porta pogués esplaiar-se
amb naturalitat, a través
d’un swing enèrgic, sense
estridències i amb el volum
just. I és que el jazz no
es mesura pel volum sinó
per la qualitat i aquesta va
estar molt present al concert. Menció especial per
al públic que realment va
anar a escoltar i a gaudir. /
Jazzmad

Els Gegants de Rubí han
visitat Castellbisbal aquest
cap de setmana com a colla
convidada en la Trobada de
Gegants de la Festa Major
d’Hivern, en honor al patró del poble, Sant Vicenç
Màr�r.
La trobada, organitzada
per la Colla Gegantera de
Castellbisbal, es va celebrar
diumenge al ma� i va comptar amb la par�cipació de gegants de tot el territori català
i ﬁns i tot de França. A més,
va servir per commemorar
els 20 anys de la gegantona
Rita, que va presentar la seva
nova imatge.
La trobada va arrencar
amb la plantada de gegants
a l’avinguda Gaudí, al costat
de l’Ajuntament. Les colles
par�cipants van ser Argelèssur-Mer (França), Delta d’El
Prat de Llobregat, Gegants
del Càmping Park Playa de
Roda de Berà, Gegants de
l’Esbart Dansaire de Rubí,
Girona, la Granada del Pe-

El Roc, la Paula i la Laia, durant la passejada per Castellbisbal. / Marc Albert López

nedès, la Llacuna, la Roca
del Vallès, Llinars del Vallès,
Masquefa, Matadepera,
Rubí i Terrassa.
Cap a les 11.30 hores
es va iniciar la passejada
gegantera pels carrers de la
població, que va finalitzar
a les 13 hores a la plaça de

l’Església, on es van presentar les colles, que van oferir
diferents balls. La trobada va
cloure amb els parlaments i
entrega de recordatoris i el
ball conjunt ﬁnal.
Assemblea general
A principis de febrer, la colla

gegantera celebrarà la seva
assemblea general ordinària.
Entre altres qües�ons, s’escollirà la nova junta direc�va que ha de regir l’en�tat
durant els pròxims dos anys
i el calendari d’activitats
a desenvolupar durant el
2018.

EL RACÓ D’ART D’ANNA TAMAYO

www. annatamayo. com

Maletes de Lectors al tren plenes
de gats d’Antoni Grau

Gats valents, gats porucs, gats fugissers, gats esquerps, gats simpà�cs.
Com a denominador comú cal destacar
la mirada felina, tan �pica d’aquests
animals que sap imprimir Grau als gats
que representa pictòricament. Una mirada que interroga l’espectador de la
seva mostra talment com ho faria un
gat real, mirant-te, esperant de tu un
moviment crea�u que pugui acollir la
discreció dels seus ulls, esperant de tu
també, que li facis un espai en el teu
pensament on puguin desenvolupar
aquestes mirades silents, que no són
més que invitacions a la reﬂexió.
Espectador de l’exposició dels gats
representats per Grau o bé senzillament persona sensible als secrets, tant
se val. El secret de la mirada dels gats és
el mateix, en el cas dels que representa
l’ar�sta o dels que viuen a casa nostra,
al nostre carrer, o a la casa del veí. Les
mateixes qües�ons callades, mudes i
misterioses d’aquests animals envers
nosaltres, qües�ons que van més enllà de les simples coses quo�dianes i

tenen un rerefons que transcendeix en
interrogants més profunds, preguntes
sense resposta fàcil segurament.
Una bona inicia�va sense cap
mena de dubte. Els gats muts exposats
per Grau escapen de les parets de les
quals pengen amb la complicitat de la
Montse de Lectors al Tren Espai de Lli-

bres i envaeixen tot un munt de llibres
en els quals són protagonistes de mil
històries. Representats per altres ar�stes en aquest cas, ens esperen amagats
entre els fulls dels llibres amb el seu
enigmà�c mirar i el seu gest d’animal
intemporal que ho veu tot, ho sap tot
i de totes formes sempre calla. El signiﬁcat de molts símbols i gestos quo�-

dians nostres escapa al seu entendre,
talment com el seu observar mut, ens
és un interrogant a nosaltres. Un oceà
de signiﬁcats incògnits ens separa i tot
i això volem seguir surant en les aigües
fronteres per entendre el misteri. Tot
això tan sols per una mirada que ens
convida a entendre-la, tot això malgrat
no sempre tenir temps, ni ganes, per
detenir-nos a desencriptar una mirada,
un secret, un enigma.
Grau i Marcet han fet un tàndem
crea�u molt interessant. En el silenci
felí que ens proposen, ens conviden a
la reﬂexió i ens porten a reconèixer el
mateix mu�sme silenciós en tots els
gats de Grau i de tots els gats que ens
saluden des de les pàgines de contes
il·lustrats de les maletes de Lectors al
Tren, llibres i contes per a nens i grans
que ens fan jugar una estona a ser la
rateta que pensa i reﬂexiona en el que
volen dir els enigmà�cs silencis dels
gats o bé tan sols la rateta que es deixa es�mar una estona pel secret de la
seva mirada callada.

ESPORTS
MUNTANYISME | TRAVESSA

Nova edició de la Rubí-Montserrat
M. CABRERA

El Centre Excursionista de
Rubí (CER) està preparant
una nova edició de la RubíMontserrat, una activitat
que ja fa 7 anys que organitza de forma estable i que
consisteix a recórrer per
camins i corriols els 42 km
que separen Rubí del cim de
Sant Jeroni.
Hi ha dues modalitats
per completar la distància, es pot fer caminant o
corrent. En el cas de les
persones que opten per fer
la marxa caminant, tenen
l’opció d’arribar, si volen, al
cim de Sant Jeroni, però poden ﬁnalitzar la caminada al
Mones�r de Montserrat. En
el cas dels que s’atreveixin
a fer-la corrents, la ﬁnalització de la cursa serà a Sant
Jeroni, el punt més alt de la
muntanya. El desnivell és
de 2.300 metres posi�us i
1.200 metres nega�us. La
majoria de par�cipants són
rubinencs, tot i que ve molta gent d’altres municipis.
La Rubí-Montserrat serà
el 4 de març i la sor�da per
als qui vagin a peu serà a les
6 hores des de la plaça del

Membres del CER han presentat la nova edició. / M. C

Doctor Guardiet. Per als qui
op�n per fer-la corrent, la
sor�da serà a les 8 hores.
Les inscripcions per
participar en l’activitat ja
estan obertes i tenen un

cost d’entre 13 i 21 euros,
depenent de si la persona
que es vol inscriure és sòcia
i té una llicència federa�va.
La inscripció, que s’ha de
formalitzar a través de la

pàgina web www.rubicer.
cat, es pot realitzar ﬁns a l’1
de març i els organitzadors
esperen arribar als 300
par�cipants.
“La Rubí-Montserrat és
una travessa que agrada
molt perquè és diferent,
es fa de dia i s’evita l’asfalt
en el 99% del seu recorregut, passant per camins
i corriols”, explica Maite
Manonelles, del Centre
Excursionista.
Com sempre, els organitzadors garantiran la
seguretat dels par�cipants
amb un Pla d’autoprotecció,
una elevada senyalització,
el desplegament d’efectius d’emergència per si
és necessari i 9 controls,
dels quals quatre inclouen
avituallament.

El Centre Excursionista de Rubí ha organitzat una conferència de l’alpinista Ferran Latorre el dia 8 de març.
Latorre és el primer català que ha aconseguit fer els
14 cims dels 8.000 metres, tot i que en la darrera
ascensió, la de l’Everest, va necessitar l’ajuda
d’oxigen per les males condicions meteorològiques. L’alpinista explicarà la seva experiència
als cims més alts del planeta.

Carles Cas�llejo guanya la
Mitja Marató de Terrassa
L’atleta rubinenc Carles
Castillejo va aconseguir
guanyar diumenge la Mitja
Marató de Terrassa amb una
marca d’1h03’54”. Tot i que
Cas�llejo no tenia la intenció inicial d’acabar la prova
i el seu objec�u era fer de
llebre, es va sen�r en bones
condicions i va acabar completant els 21,097 km de la
cursa en primer lloc. Amb el
triomf, Cas�llejo suma tres
victòries a la Mitja Marató
Ciutat de Terrassa.
El corredor de Rubí, que
està re�rat de l’alta compe-

�ció, va aconseguir superar
els seus perseguidors, els
marroquins Mourat El Bannouri i Abdeerrahim El Jaafari. Cas�llejo, ﬁns i tot, va
intentar batre el rècord de
la prova, que va aconseguir
ell mateix el 2016, però es
va quedar a 24 segons.
En la categoria femenina, la vencedora va ser Laia
Andreu, que es va imposar
amb molta claredat amb
una marca d’1h19’58”. Al
podi la van acompanyar
Vinyet Nogueró i Montse
Estany. / DdR

L’atleta rubinenc Carles Cas�llejo, creuant la línia de meta en
primera posició. / Mitjà Marató Terrassa

TIR AMB ARC | INTERNACIONAL

L’Olímpic Can Fatjó cau derrotat
per la mínima al camp del FC Júnior
L’Olímpic Can Fatjó va caure
per la mínima, 1-0, al camp
del Júnior amb un únic gol
d’Albert Sánchez, exjugador
de l’Olímpic, que va marcar
en el primer minut de joc.
Des del començament,
l’Olímpic va dominar el joc
i va crear més ocasions,
però el porter del Júnior,
Mosquera, va aturar totes
les rematades, realitzant un
partit fantàstic evitant en
quatre o cinc ocasions el gol
dels rubinencs.
Tot i això, el Júnior va
estar a punt de fer un segon
gol, en una rematada d’Abud,
que sol sota els pals va enviar
la pilota fora de la porteria.
Els santcugatencs, amb el
gol ma�ner, van dedicar-se
a jugar amb tranquil·litat i a
conservar el màxim temps
la pilota controlada. A més,
les reduïdes mides del camp,

ATLETISME | CURSA

Xerrada de l’alpinista Ferran Latorre

FUTBOL | SEGONA CATALANA

JOSÉ VERDE
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OLÍMPIC
- JÚNIOR
FC
JÚNIORCAN
- CDFATJÓ
OLÍMPIC
CAN FATJÓ

1-0

1-0

CF JÚNIOR: Mosquera, Kelian, Guix, Crespo, Moretones,
Albert (Riera), Ferrer, Alvaro (Kada), Abud (David), Garriga
i Álex.
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Gerard, I. Armenteros,
Pablo B., Óscar Molina, Marc Sánchez (Nil), Arnau (Carlos),
Jonay, Rubén, Mauri (D. Vázquez) i Óscar Delgado (Antonio
García).
Àrbitre: Juangran Muela, Guillem (Bé).
Gol: 1-0 Albert Sánchez (1’).
Targetes: Crespo / Pablo Borges.

van permetre que la pilota
arribés amb facilitat a les
àrees i va obligar la defensa
a un doble esforç, treure la
pilota i marcar els davanters.
Amb la mínima avantatge, es
va arribar al descans.
En l’inici de la segona
part, el tècnic de l’Olímpic va efectuar dos canvis: Marc Sánchez i Mauri
van ser substituïts per Nil
i David Vázquez. Amb l’entrada d’aquests homes, es
va reforçar la línia de mig
camp i es va facilitar l’atac.

2a Catalana Grup 3

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

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

J Pts.
17 39
17 33
17 32
17 31
17 31
17 30
17 28
17 28
17 27
17 23
17 22
17 21
17 20
17 18
17 17
17 15
17 12
17 6

El Júnior, que no va efectuar
canvis, es va veure més lent
i conservador assegurant les

passades.
Els de Can Fatjó van con�nuar jugant de cara a porteria contrària i van disputar
gran part d’aquest període
en camp local. A punt de
ﬁnalitzar el par�t, en el minut 40, Riera va fallar una
rematada davant la sor�da
de Jaume Bracons. I en el
descompte, tres rematades
sobre la porteria de Mosquera, que aquest va aconseguir
aturar. Després de quatre
minuts de temps afegit,
l’àrbitre va xiular el final
del par�t amb victòria pel
Júnior, que se situa empatat
amb l’Olímpic a 21 punts en
la taula classiﬁcatòria, tot i
que els de Can Fatjó estan
per davant en el ‘gol average’
general.
En la propera jornada,
l’Olímpic rep la visita de la
UE Sant Joan Despí en el
Municipal de Can Fatjó a les
12 hores del migdia.

Alberto Blázquez, d’Arquers
Rubí, al Torneig de Nimes
L’arquer Alberto Blázquez,
actual número 1 del rànquing nacional i 39è del
mundial, que es va incorporar aquest any al Club
Arquers Rubí, va par�cipar
del 19 al 21 de gener en la
20a edició del Torneig de �r
amb arc de Nimes, a França.
La prova va comptar amb
més de 1.200 par�cipants
de més de 50 nacionalitats
diferents.
Blázquez va compe�r en
la modalitat Compost Sènior, una categoria molt di�cil,
contra els millors arquers de
la modalitat del món, i va

obtenir 585 punts, només
quatre menys que l’any
passat, fet que li va suposar
situar-se en el 53è lloc. La
propera cita de l’arquer serà
al Torneig de Las Vegas.
D’altra banda, Aleix Lobato i Carles Sabatés van
par�cipar en la primera �rada de la Lliga Nacional Bosc
3D, disputada a Morón de
la Frontera, a Sevilla. Lobato
va ser primer en la categoria
Compost Cadet, mentre que
Sabatés, que va par�cipar
amb una lesió al canell, va
ser novè en la categoria Nu
Sènior. / Arquers Rubí

Alberto Blázquez, durant la compe�ció. / Cedida

30

escacs | campionat escolar

Arrenca el Campionat
escolar per edats d’escacs
L’Escola Montessori va acollir divendres passat la primera ronda del campionat
d’edats d’escacs de Rubí,
amb la participació de 24
infants de categories aleví, benjamí i infantil. Les
escoles representades són
Torre de la Llebre, Maria
Montessori, Regina Carmeli,
Joan Maragall, Rivo Rubeo
i Teresa Altet. Aquesta fase
individual finalitzarà el 23
de març.
D’altra banda, el 21 de
gener va començar el Campionat de Catalunya per
equips en el qual l’Agrupació
Rubinenca d’Escacs participa

amb tres equips a les categories Segona Divisió, Primera
Provincial i Tercera Provincial. Els tres equips van jugar
a casa amb resultats dispars.
L’equip A va guanyar en un
matx molt disputat per 5,54,5 punts. Per la seva banda,
els conjunts B i C van perdre
els seus respectius enfrontaments per 2-6 i 1-3.
Finalment, en el torneig
del CE Barcelona, cal destacar el triomf de Fran J. Moles
a la seva categoria amb un
total de 4 punts i la tercera
posició d’Antonio Muñoz,
amb 4,5 punts en una partida menys disputada. / AER

Més d’una vintena infants participen en el campionat escolar per
edats de Rubí. / Cedida

atletisme | c ursa

Bons resultats de Fondistes
Rubí en diferents curses
Fondistes Rubí ha participat
aquest cap de setmana en
diferents proves organitzades a Polinyà, Sant Antoni
i Santa Pola i ha obtingut
bons resultats. Dissabte
al matí, Ramón Muñiz va
córrer la XXXI Cursa Popular
de Polinyà, una prova amb
un vessant solidari, de 10
km i certa duresa pel terme
municipal d’aquesta localitat
vallesana. Muñiz va fer un
temps de 55’31”.
Per la seva banda, Lorenzo Martín va disputar
diumenge al matí la 40a
edició de la Cursa Atlètica
Moritz Sant Antoni, una po-

Esports
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pular carrera que s’organitza
coincidint amb la Festa Major del barri de Sant Antoni
de Barcelona. Aquest any,
a més, era el campionat de
Catalunya de 10 km. Martín,
amb un temps de 47’03”, va
quedar en la 27a posició de
la seva categoria.
Finalment, Pedro Sánchez va córrer diumenge la
29a Mitja Marató de Santa
Pola, a Alacant, en una matinal agradable, però amb
força vent. Sánchez va registrar un temps de 1h58’06” i
va ser el novè classificat de
la seva categoria. / Fondistes
Rubí

Pedro Sánchez, de Fondistes Rubí, va ser novè de la seva categoria
a la Mitja Marató de Santa Pola, a Alacant. / Cedida

Hoquei Linia | lliga ELIT

Cap de setmana agredolç per al Cent
Patins, amb una victòria i una derrota
La pista Francesc Calvo va
acollir durant el cap de setmana una doble jornada
d’hoquei línia masculí. Tant
el Sènior A –Lliga Elit– com
el Sènior B –Lliga Or– es van
enfrontar als dos equips de
l’HC Castelló en una intensa
i emocionant jornada que
va deixar un regust agredolç
per al club.
El Sènior A va començar
bé el seu partit. Els jugadors
de Xavi Porqueras van aconseguir un gol pocs minuts
després de començar l’enfrontament.
La primera part va tenir
un to baix, es va mantenir
l’1-0 i no hi va haver massa
jugades destacades. En canvi, la segona meitat va ser
diametralment oposada. Els
visitants van sortir endollats
i en dues ràpides jugades
van capgirar el marcador.
Els rubinencs van respondre amb un parell de
pals, però els visitants, que
ja havien agafat el ritme, no
es van espantar i van sentenciar el matx a pocs minuts
pel final.
Encara caldria afegir un
gol més a 20 segons de la
botzina després que els de
Rubí juguessin amb porter-

La pista Francesc Calvo va viure una emocionant jornada d’hoquei
linia. / Cedida

jugador per buscar la superioritat a la pista. Amb un
marcador final d’1-4, l’equip
cada cop veu més llunyanes
les places de play-off, ja que
és sisè, tot i que la diferència de punts respecte als
rivals directes, encara no és
insalvable.
Lliga Or
Abans del partit de Lliga
Elit, el Sènior B va obrir la
jornada en un partit que
semblava, a priori, fàcil pels

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lliga Elit Masculina
ESPANYA HC
HC CASTELLÓ
CPL VALLADOLID
CHL JUJOL
METROPOLITANO HC
HCR CENT PATINS
MOLINA SPORT
TRES CANTOS PC
AE SANT ANDREU
CP CASTELLBISBAL

J Pts.
11 31
11 27
11 25
11 20
11 19
11 13
11 12
11 8
11 3
11 2

jugadors de Markus Piipo.
Amb intensitat i bon joc, van
arribar al descans 6-1 i al
començament de la segona
part van ampliar la diferència fins al 9-2.
Però un temps mort dels

visitants va canviar totalment el ritme del partit.
Si fins aquell moment del
partit va ser l’HC Castelló qui
corria darrere del puck i es
perdia entre les combinacions dels rubinencs, després
d’aquest temps mort es van
intercanviar els papers i els
de Castelló van començar
a dominar el matx. En les
contres eren més ràpids i
en els pucks dividits sempre
arribaven abans.
El canvi de dinàmica en el
partit va fer que l’HC Castelló
marquès 3 gols en 5 minuts.
El partit es començava a torçar, però afortunadament i
gràcies al coixí de gols que ja
tenien els de Rubí, van poder
parar l’embranzida rival i
deixar el marcador final amb
un favorable 9-5.
Els rubinencs són ara
cinquens a la classificació,
a una victòria de diferència
d’entrar com a quarts als
play-off. En aquests moments, el quart és el Tres
Cantos, equip al qual la setmana passada van guanyar
per 0-5 i que travessa una
mala ratxa, ja que aquesta
setmana va perdre contra
el cuer de la lliga. / Hoquei
Cent Patins Rubí

atletisme | competició

La UAR competeix en les proves de pista
coberta i al Trofeu d’Any Nou de Granollers
La Unió Atlètica Rubí va
participar diumenge en
diferents proves de pista coberta a Sabadell amb bons
resultats. En categoria Sub12, Ivan García va fer un
salt de llargada de 4,25 m,
mentre que Jordi Serra va
ser primer a la prova dels
1.000 m, amb un temps de
3’25”90.
En la mateixa prova de
salt, Paula Haba va quedar
segona amb un salt de
4,46 m i Martina Capel va
ser cinquena amb una marca de 3,24 m. En els 1.000
m llisos, Haba va ser quarta
amb un temps de 4’07”97
i Capel, tercera amb un
temps de 4’07”35.
Pel que fa a les categories superiors (Sub-18,Sub-20
i Sènior), David Guerrero
va fer una marca de 7”26
en els 60 m i es va quedar

fora de la final per només
tres centèsimes. També
cal destacar la molt bona
marca del Gerard Merino
al salt de llargada Sub-18,
que va ser primer amb un
salt de 6,10 m.
Altres atletes que van
fer molts bons registres
són Marta Queraltó, en
llançament de pes Sub-18,
amb una marca de 9,99 m
i Nerea Primo, en els 200
m Sub-18, amb un temps
de 28’91.
Les altres categories van
anar a competir al Trofeu
Any Nou de Granollers, on
els atletes havien de fer
obligatòriament una cursa,
un salt i un llançament.
D’aquesta competició,
cal destacar la bona marca
en 60 m Sub-14 de Violeta
Vilches, primera amb un
temps d’11’ o Francisco

Ivan García, va fer un salt de llargada de 4,25m. / Cedida

Aguilera, Sub-10 en 60 m,
amb un temps de 9’70.
També ressalta en salt
d’alçada la primera posició
en categoria Sub-10 de Rita
Amador, amb un salt d’1 m
i el segon lloc de Francisco
Aguilera, amb el mateix
salt.
D’altra banda, la secció
del Km 0, que pretén la realització d’una activitat física

de manteniment i saludable
de les famílies dels atletes
de la UAR, ja ha començat
a fer les seves primeres curses, com la Santi Centelles,
una cursa popular de 5 km
a Terrassa i que és paral·lela
a la Mitja de Terrassa. En
aquesta cursa, hi van participar quatre integrants del
grup del km 0 de la UAR. /
Unió Atlètica Rubí
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WATERPOLO | LLIGA

Victòria de mèrit del primer
equip masculí del CNR
Després de dues jornades
sense guanyar, el primer
equip de waterpolo masculí del Club Natació Rubí
(CNR) s’ha retrobat amb
la victòria. Va ser a Ceuta, en una de les piscines
més complicades de la
compe�ció tant pel nivell
de l’equip amﬁtrió, el CN
Caballa, com per la duresa
i complexitat del desplaçament.
Va ser un enfrontament
molt disputat però al ﬁnal
els espor� stes rubinencs
van saber imposar-se per
11-15. Amb aquest resultat
l’equip es manté a la primera posició de la classiﬁcació
a quatre punts del segon.
Aquest dissabte es tornen
a desplaçar, aquest cop a
Madrid, per jugar contra
el CN La Latina. Serà un
par�t transcendental per
poder eixamplar la distància amb l’equip madrileny
que actualment ocupa la
quarta posició.
Per la seva part, l’equip
femení s’enfrontarà al CN
Mataró també aquest dissabte, a Can Rosés a par� r de les 19:45h. El club
convida l’aﬁció a animar a
l’equip des de les grades.

PETANCA | LLIGA

El segon equip de la UP Las Torres cer�ﬁca
l’ascens, però el primer haurà d’esperar

El primer equip del club, durant la darrera jornada. / Cedida
El Sènior Masculí con�nua en ratxa. / Cedida

RESULTATS
Aleví A-CW Anglès-CW Figueres A
CN Martorell-Cadet Masculí
Cadet Masculí B-CN Poble Nou
Benjamí-CN Terrassa
CN Sant Andreu-Aleví A
Benjamí-CN Barcelona
LaSirena CN Mataró-Infantil Femení
Juvenil Masculí-CN Barcelona

Natació
Pel que fa a la secció de
Natació del Club, els alevins de l’escola espor�va
van disputar dissabte la
seva primera competició
de l’any, la 4a jornada de
la lliga catalana alevina a
les instal·lacions del Club
Natació Minorisa.
L’equip va disputar les
proves de 400 m. lliures,

5-0
2-24
9-4
4-7
3-9
5-16
14-9
5-14

100 m. papallona i el relleu
de 4x50 m. braça, lluitant
per millorar les seves marques i millorar la posició
del club a la lliga. Amb la
vista posada a les úl�mes
jornades de lliga, els alevins
continuen millorant els
diferents elements tècnics
per arribar a disputar el
ﬁnal de temporada en perfectes condicions./ CNR

No va poder ser. El primer
equip no va poder aconseguir la victòria en el seu
par�t com a local davant
del Viladecans. Un equip
de la zona mitja que va
plantar en tot moment als
rubinencs. Ja des de la primera ronda es va veure que
no seria un par�t gens fàcil
i que la igualtat era màxima. Tot i els canvis que es
van fer per intentar aconseguir un mínim avantatge
van resultar estèrils i a cap
ronda van poder posar-se

endavant en el marcador.
El resultat ﬁnal d’empat a
8 fa que el de Rubí arribin
a la darrera jornada amb
només 2 punts d’avantatge
sobre el segon classiﬁcat,
el Santa Lucía d’Igualada
que serà el seu rival el pròxim diumenge. Tot el que
no sigui perdre permetrà
al primer equip aconseguir
l’ascens a la 1a divisió de la
petanca catalana.
Per la seva banda, el
segon equip sí que va aconseguir imposar-se al seu

La seccio de triatló del CNR disputa dues
proves puntuables per la lliga de clubs

Tres medalles per al Club Balmes Rubí
en el IV Obert Internacional d’Aragó

Els set representants del Balmes Rubí a Aragó. / Cedida

El Club Balmes Rubí va
par�cipar el 20 de gener
en el IV Obert Internacional
d’Aragó de Taekwondo,
diputat a Saragossa, de
reconegut nivell i una exceŀlent organització. Els set
representants del club ru-

binenc van donar una gran
mostra del seu alt nivell.
Com a prova, la delegació
rubinenca es va emportar
cap a casa tres medalles:
un or i dos bronzes.
L’or va ser per a Sílvia
Boix, qui va guanyar per

desplaçament a Terrassa
davant l’At. Ca N’Anglada.
En l’enfrontament directe
amb el segon classificat
els jugadors de la UP van
imposar el seu joc des de la
primera ronda ﬁns a arribar
a la 3a quan van aconseguir
un 3 a 9 que els hi donava
la victòria fent de la darrera
ronda un tràmit. Marcador
ﬁnal de 5 a 11 pels de Rubí
i ascens aconseguit una
jornada abans d’acabar-se
el campionat.
Les fèmines de l’en�tat
van tenir jornada doble. Al
ma� es van enfrontar a l’At.
Ca N’Anglada de Terrassa i
poca cosa van poder fer,
ja que van perdre per 7 a
2. A la tarda van jugar el
par�t ajornat de fa 2 jornades per la pluja a Mirasol. Tampoc van poder
fer el seu joc i van perdre
pel mateix marcador de 7
a 2. Aquesta temporada
se’ls hi està fent llarga a
les rubinenques. / UP Las
Torres-Rubí
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un contundent resultat de
5-0 en la ﬁnal. Per la seva
banda, Miriam Granell i
Adrià Martos van penjar-se
un bronze cadascú.
Cal destacar que Unai
Flores va perdre per un
ajustat 6-5 contra l’actual
campió de Catalunya i es
va quedar a les portes del
podi. Thaïs Mar�nez i Marta Moreno, molt igualades
a les seves rivals, van caure
en primera ronda, mentre
Daniel Martos va realitzar
un bon combat, tot i que
també va caure en primera
ronda.
El club ha mostrat la
seva satisfacció pels resultats i considera “que el
balanç és extraordinari,
tenint en compte el nivell
que es va demostrar”. /
Balmes Rubí
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Els par�cipants del CNR al Duatló de Castellar del
Vallès. / Cedida

La secció de triatló del Club Natació Rubí
va compe�r diumenge en dues proves del
calendari oﬁcial puntuables per la lliga de
clubs. En el VI Duatló de muntanya dels
Pèlags, Sergi Saura, del club rubinenc, va
assolir la 107a posició de 251 par�cipants.
En el II Duatló de Castellar del Vallès, el
club va par�cipar amb un equip masculí,
format per Ferran Garrocho, Jordi Tey i
Oriol Olivan, que va assolir la 40a posició,
i amb dues noies, la Laura Perez (24a) i
la Maria Costas (48a), que no van poder
puntuar com equip, per la indisposició a
úl�ma hora de la Roser Mejias. / CNR

