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«Els mals governants són triats pels bons ciutadans que no voten.» (George Jean Nathan crític i editor nord-americà)

Prop de 55.000 rubinencs podran
votar diumenge a les generals
Es constituiran 85 meses repartides El Casino no serà punt de votació, ja
en 26 col·legis electorals
que està tancat pendent d’obres
Pàg. 3

Rubí s’omple de llibres i roses per
celebrar la Diada de SANT JORDI

Deu partits es
presenten a
les eleccions
municipals
Pàg. 7

CULTURA - Pàgina 21

Carla Abril

VR presenta
una llista
“transversal
i amb perﬁls
diversos i molt
tècnics”

Pàg. -19

Manel Miras

Marta Cabrera

Imatges de la
Patagònia en
3D i de parcs
americans, a
l’Antiga Estació

4 medalles per
a un rubinenc a
l’Europeu d’Arts
Marcials
Pàg. 7

ESPORTS - Pàgina 23
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Quasi 55.000 rubinencs estan cridats a
les urnes per votar al Congrés i al Senat
MARTA CABRERA

Les eleccions a les Corts Generals se celebren aquest
diumenge 28 d’abril per
renovar els 350 escons del
Congrés dels Diputats i els
208 d’elecció directa del
Senat. A la circumscripció
de Barcelona, s’escullen 31
diputats i quatre senadors.
A Rubí, estan cridades
al vot 54.876 persones, que
ho faran en els 26 col·legis
electorals i les 85 meses que
es cons�tuiran com a punts
de votació. En aquestes
eleccions, els electors que
ﬁns ara votaven al Casino
ho faran a l’Ateneu, el Rubí
Forma o l’escola Pau Casals,
ja que l’equipament està
tancat. A més de la targeta
censal que arriba al correu
postal de tots els electors,
també es pot consultar
el punt de votació al web
municipal i a l’aplicació per
a mòbils Rubí Eleccions.
L’horari de votació és de
9 hores ﬁns a les 20 hores,
moment en què tancaran
els col·legis electorals ar-
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En Comú Podem,
gran vencedora de les
darreres generals a Rubí
En les eleccions generals del juny del 2016, la
candidatura d’En Comú Podem va arrasar a Rubí
amb uns resultats molt superiors a la
resta de par�ts que es presentaven.
Els comuns, amb Xavier Domènec
com a cap de llista, van sumar
el 30,96% dels suports,
el que es va traduir en
10.693 vots i el triomf
en els quatre districtes
de la ciutat. El PSC va
ser segon amb el 20,5%,
tercer va ser C’s amb el
13,9%, seguit de molt a prop
pel PP, amb el 13,39%. ERC va
obtenir el 12,08%, mentre que
CDC es va quedar en el 5,76%.
L’abstenció va ser del 35,45% i van votar
34.742 persones.

En les eleccions del 28 d’abril, els electors votaran una llista al Congrés i tres candidats al Senat. / Arxiu

reu de l’estat i s’iniciarà el
recompte de vots.
Per votar al Congrés
dels Diputats, els electors
poden triar entre 18 llistes
electorals diferents, entre
les quals hi ha En Comú
Podem –Jaume Asens–, el
Partit dels Socialistes de
Catalunya –Meritxell Batet–, Esquerra Republicana

A Rubí, hi haurà
85 meses electorals
repar�des
en 26 col·legis
de Catalunya –Oriol Junqueras–, el Par�t Popular
–Cayetana Álvarez de Toledo–, Junts per Catalunya
–Jordi Sánchez– i Ciutadans

–Inés Arrimadas–, a més
d’altres candidatures com
la del Front Republicà, el
PACMA o Vox.
Pel que fa a la representació al Senat, els electors
hauran de marcar tres senadors dels 24 possibles, ja
que es tracta d’un mètode
de llista oberta amb elecció
directa.

Ànnia García,
La candidata a
les municipals
candidata d’En
del PSC, Ana
Comú Podem
M. Martínez,
Rubí, considera
que Catalunya en
defensa el vot
Comú és l’única
pel PSC perquè
vol “una Espanya en la qual hi
opció que garanteix la protecció
càpiga tothom i on des de les
de tots els drets, socials i naciopolí�ques públiques s’impulsin
nals, però sobretot aquells relacionats amb l’habitatge, l’accés
els valors socials, d’igualtat,
als serveis públics o una ﬁscalitat
respecte, tolerància i solidaritat”.
més justa. Per Andrés Medrano,
Mar�nez alerta de la imnúmero dos de la candidatura
portància de votar: “Perquè
local, el diumenge cal anar a votothom pugui decidir tenir un
tar perquè “es decideixen coses
molt importants, en l’atzucac
futur millor, liderat per l’esque està la polí�ca espanyola
querra, volem que les urnes
s’omplin d’esperança i perquè
ara mateix, En Comú Podem
és l’alterna�va al trifachito i al
això sigui així, l’única opció és
votar pel
govern del FDF_FALDO_DIA
PSOE amb C’s”.DE LA MARE.pdf
8 PSC”.
11/4/19
14:32

Roberto Martín, candidat
de C ’s a les
municipals,
creu que l’opció del partit
taronja és la millor “perquè
les ins�tucions passin a donar
el servei que la ciutadania
mereix i no perquè alguns es
beneﬁciïn, i això val tant per
les ins�tucions generals, com
per les autonòmiques o les
municipals”.
Mar�n crida a la par�cipació i al vot per Ciutadans i creu
que “si la gent no vota, Pedro
Sánchez con�nuarà governant
amb aquells que volen enfonsar Espanya”.

El Par�t Popular es presenta
a les eleccions
generals amb
“l’ideari de la
recuperació
econòmica, la revalorització
de les pensions i millorar l’ocupació”, segons ha explicat el
candidat popular a Rubí, Juan
José Giner. Defensa el vot pels
populars per “fer complir la
legalitat a Catalunya, rebaixar
els impostos i impulsar una
llei antiocupa, entre altres”.
Sobre la importància d’anar a
votar diumenge, Giner demana
que no s’atomitzi més el vot i
que s’apos� pel PP com a vot
“d’unió del centredreta”.

“Esquerra Republicana és
l’única garan�a
de país per evitar el pacte entre el PSOE i C’s
i per obligar a seure i a resoldre
polí�cament el conﬂicte entre
Catalunya i Espanya, alhora
que vetllarà per millorar el dia
a dia dels ciutadans”, aﬁrma
Xavier Corbera, candidat a les
municipals d’ERC.
Per l’alcaldable, “el vot és
una de les eines més potents
que té la ciutadania, perquè és
la força del poble”, mo�u pel
qual fa una crida a par�cipar
en les eleccions generals del
28 d’abril.

Jaume Buscallà, candidat
de Junts per
Rubí, defensa
que l’independentisme es
mobilitzi aquest diumenge a
la jornada electoral: “Podem
pensar que aquestes eleccions
no van amb nosaltres, però cal
con�nuar defensant el mandat
de l’1 d’octubre i la independència de Catalunya i per això
cal anar a Madrid”.
Buscallà també defensa el
vot a la seva canidatura perquè
és “la més transversal” i defensa que “Junts per Catalunya no
donarà un xec en blanc per fer
president Pedro Sánchez”.

DE LA MARE TERRA
A LA TEVA MARE!
Vine a Font del Ferro i tria la planta que
més t’agradi. De dilluns a dissabte, de 9 a 14 h.
Serem al Mercat Municipal de Rubí des del dijous 2
ﬁns al dissabte 4 de maig, de 8 a 13 h.
TREBALLEM JUNTS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL.
C/ Càceres, s/n, 08191 Rubí | Telèfon: 93 588 75 75. www.fontdelferro.org
C/ Càceres, s/n. 08191 Rubí. GPS 41.500438, 2.047248. Telèfon: 93 588 75 75. informacio@fontdelferro.org | www.fontdelferro.org
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Ana Surra demana el vot dels immigrants
per fer sen�r la veu d’aquests a Madrid
C. CARRASCO

Ana Surra, al centre, acompanyada per membres d’ERC a Rubí. / C.C.

Ana Surra, uruguaiana resident a Barcelona des del
1998 i candidata al Senat
per Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), ha estat
aquest dimecres al barri de
Les Torres, des d’on ha fet
una crida als immigrants,
i especialment als lla�noamericans, perquè aquest
diumenge vagin a votar i li
donin suport per poder fer

sen�r la veu del col·lec�u
a Madrid.
Surra, que va arribar
a l’estat espanyol com a
refugiada política, és diputada al Congrés com a
independent per ERC des
del 2016, des d’on ha lluitat
contra la Llei d’estrangeria
aprovada pel Par�t Popular
i pels drets de les persones
migrades. “Els dirigents
polí�cs, els que decideixen
sobre nosaltres, no tenen
ni idea de quins són els
problemes dels immigrants,
(...) volem ser igual que
la resta de ciutadans i ens
hem de fer sen�r”.
La candidata ha cri�cat
durament la Llei d’Estrangeria del PP, ja que considera
que diﬁculta a la immigració
l’obtenció de la nacionalitat
amb l’únic objec�u d’afavorir l’economia submergida
i la mà d’obra barata, el
que “beneﬁcia els patrons,
que, casualment, són els
mateixos del PP”. Surra, qui
va votar a favor de la moció

de censura “per fer fora a
Rajoy per corrupte”, també
ha cri�cat que durant els
mesos que el PSOE ha estat
al govern tampoc no ha
afavorit una regularització
dels immigrants, “que fa
anys que treballen i viuen
aquí i ni tan sols tenen dret
a dir que existeixen”.
En aquest sen�t, ha fet
una crida al col·lec�u immigrant perquè s’organitzi
i comencin a lluitar pels
seus drets i els ha recordat
que ningú no els vindrà a
la porta de casa a regalarlos res.
Surra ha estat acompanyada per l’alcaldable
d’ERC, Xavier Corbera, i
per altres membres de la
formació a Rubí. Corbera
ha apuntat que “Ana Surra
representa la pluralitat, la
diversitat i la riquesa cultural d’un poble” i que aquest
ha d’avançar mirant cap al
futur, independentment de
la procedència dels seus
ciutadans.

Front Republicà explica les seves
propostes per a les generals

El CRAC va acollir l’acte de campanya de Front Republicà. / Cedida

El CRAC va acollir dilluns un
acte de campanya del Front
Republicà, una inicia�va polí�ca formada per Poble Lliure,
Som Alterna�va i Pirates de
Catalunya que es presenta
a les eleccions generals.
L’acte, que va comptar amb
l’assistència d’una cinquantena de persones, va servir
per explicar les propostes
de la formació de cara als
comicis.
Mabel Rodríguez, número 2, Roger Español, número
5, i Maria Payeras, número
8, van ser els encarregats de
detallar els punts principals
del programa de la coalició.
Entre aquests, hi ha el reconeixement i l’exercici al dret a
l’autodeterminació de Catalunya i dels pobles de l’estat

que així ho reclamin.
Altres propostes són la
derogació de la reforma
laboral impulsada pel Par�t
Popular i de l’ar�cle 135 de la
Cons�tució, que fa referència
a l’estabilitat pressupostària,
com a pas previ i necessari per al desplegament de
polítiques reals de justícia
social, i la derogació de la Llei
Mordassa, així com la ﬁ de la
repressió contra la llibertat
d’expressió. En aquest sen�t,
reclamen la immediata posada en llibertat dels presos polí�cs catalans i el lliure retorn
dels exiliats, així com la llibertat per Tamara Carrasco i els
joves d’Altsasu i la re�rada de
les causes judicials obertes
contra el sobiranisme i el
republicanisme. / DdR
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Prioritzem Rubí!
Municipalisme per canviar-ho tot!
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A l'AUP defensem que el municipalisme
és la principal eina de transformació
social que tenim a l'abast.
Per què creiem que les decisions sobre
les persones i el territori han de sorgir
des de l'acció local. Democràcia directa i
des de baix!

Facebook:
facebook.com/AUPRubi
Instagram:
@auprubi
Twitter:
@aup_rubi
Telegram:
t.me/auprubi

Nosaltres no estem lligades als mandats
de cap partit polític. La nostra
assemblea local és el principal òrgan de
gestió.
Els càrrecs institucionals no són un
objectiu en si mateix. Per això, limitem
els mandats dels càrrecs electes.

www.auprubi.cat
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“L’AUP no té interessos al
darrere, fem política lliure
pensant en el bé comú”

Betlem Cañizar és la candidata de l’AUP. / Mariona López

La candidata de l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP),
Betlem Cañizar, ha arrencat
la precampanya electoral
posant l’accent en què la
seva candidatura és d’arrel municipalista, és a dir,
que s’organitza de forma
horitzontal i assembleària,
i està molt centrada en

les reivindicacions socials.
“L’AUP no té interessos
al darrere per beneficiar
zones, entitats o empreses
del poble i per això fem una
política molt lliure, pensant
en el bé comú i en acollir i
recollir les veus diverses de
la ciutadania”. Cañizar vol
remarcar que el seu “és un
projecte de ciutat realment
transformador” i que el
seu objectiu és “capgirar la
política a Rubí”.
La traducció d’aquest
esperit municipalista es
pot concretar en algunes
propostes del seu programa, segons ha avançat
l’actual portaveu de la formació, Jordi Muntan, que
considera que el consistori
és cada vegada més un
“Ajuntament dormitori,
que només es dedica a
gestionar i fa política molt
superﬁcial”. Per això, defensen la municipalització
d’alguns serveis que actualment es gestionen de
forma externalitzada amb
empreses privades, com

per exemple el servei de
manteniment de parcs i jardins o la deixalleria, “que
hauria de tenir un format
més modern i obert a la
ciutadania”.
D’altra banda, Muntan
ressalta que cal millorar
“la participació ciutadana”,
un repte que considera
“difícil”, però que l’AUP
pretén impulsar a través de
“consells de barri, de ciutat
i regidors que rendeixin
compte dels districtes”.
Proximitat a ERC i els comuns i no rotund al PSC
L’Alternativa s’ha volgut
mullar sobre els possibles
pactes postelectorals i no
ha amagat la seva proximitat ideològica amb ERC i
els comuns, conscient que
cap partit obtindrà prou
majoria per governar. “Estic segur que l’AUP estarà
negociant i forçant un canvi
de govern”. Alhora, ha deixat clar que no hi ha cap
possibilitat d’arribar a un
pacte amb el PSC. / M.C.

Ana M. Martínez presenta els membres
de la seva llista dimarts a l’Ateneu
La candidata socialista i actual alcaldessa de la ciutat,
Ana M. Martínez presentarà
tots els integrants de la
llista que encapçala en un
acte obert dimarts vinent
30 d’abril a partir de les
19 hores a l’Ateneu. Amb
el lema ‘Rubí será lo que
tu quieras que sea’, el PSC
dona oﬁcialment el tret de
sortida a la precampanya
electoral de cara a les municipals del 26 de maig.

La candidatura socialista va ser ratificada per
l’assemblea de l’agrupació
a principis de març i compta amb Moisés Rodríguez
com a número 2, mentre
que la número 3 és Maria
del Carmen Cebrián. Els
primers cinc números es
completen amb els també
tinents d’alcalde Rafael
Güeto i Juan López, que
ocupen els números 4 i 5
respectivament. / DdR

Quim Torra visitarà Rubí per fer un dinar
amb simpatitzants de Junts per Rubí
El president de la Generalitat de Catalunya, Quim
Torra, visitarà aquest divendres la ciutat dins dels actes
de campanya electoral de
Junts per Catalunya. Està
previst que Torra faci una
passejada al voltant de les
13 hores a la plaça de Onze
de Setembre i que després
es reuneixi amb més d’una
setantena de persones, de
l’òrbita de Junts per Rubí,
per compartir un dinar al
restaurant La Baroa. / DdR

Quim Torra, president de la
Generalitat. / Cedida

ELECCIONS MUNICIPALS

VR desgrana el programa electoral en
la presentació de la seva candidatura

Millorar l’estat de les urbanitzacions i dels parcs infan�ls, construir
una piscina o la implantació d’un tramvia, entre les propostes
MARTA CABRERA

Veïns per Rubí (VR), la
formació que va donar la
sorpresa a les eleccions
municipals del 2015 quan
va aconseguir un regidor
al Ple, aspira a consolidar
la representació i per ferho compta amb una “llista
molt transversal, de perﬁls
molt diversos” i, sobretot “molt tècnics”, segons
ha explicat Antoni García,
regidor i alcaldable de la
formació.
Envoltants d’una cinquantena de persones, els
dirigents de Veïns per Rubí
van explicar el seu programa electoral i van presentar
les persones encarregades
de dur-lo a terme.
Antoni García –enginyer
tècnic–, estarà acompanyat
de Gustavo Mar�n–arquitecte–, Cris�an Ruiz –tècnic
de validacions informàtiques–, Mercedes Rodríguez

Una cinquantena de persones van assis�r a l’acte de Veïns per Rubí / Carla Abril

–sociòloga– i Sònia Gómez
–mestra– en els primers
llocs.
Eixos principals
El programa electoral de
la formació política està
dividit en sis apartats: Territori, Serveis Generals, Drets
Socials, Desenvolupament
Econòmic, Cultura i projecció de la ciutat i Urbanitza-

cions i inclou una bateria de
propostes molt diverses.
Així, entre les propostes més destacades hi ha
la recuperació del bus per
l’illa de vianants a primera
hora del ma� i úl�ma hora
del vespre, estudiar la implantació d’un tramvia que
connec� la ciutat des del
Pinar ﬁns a Ca n’Alzamora,
ampliar els aparcaments i

Deu candidatures es presenten
a les eleccions municipals
REDACCIÓ

El Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona ha
publicat aquest dimecres
totes les candidatures que
es presenten a les eleccions
municipals del 26 de maig
a Rubí. En aquests comicis,
com en els del 2015, s’han
presentat un total de 10
candidatures, encapçalades
per sis homes i quatre dones. D’aquestes, 9 ja eren
conegudes perquè s’havien
presentat públicament i ja
han realitzat actes de precampanya. Es tracta de Veïns
per Rubí, PSC-Candidatura
de Progrés, ERC-Acord Municipal, Ciudadanos-Par�do de
la Ciudadanía, Rubí Republicana-Primàries Catalunya, En
Comú Podem Rubí-En Comú
Guanyem, Par�do Popular,
Alterna�va d’Unitat PopularAlternativa Municipalista i
Junts per Rubí-Junts.
La novetat ha estat que,
finalment, el partit ultradretà Vox es presentarà a
les eleccions, amb una llista
encapçalada per Vanessa

Garrido, candidata sobre la
qual, al tancament d’aquesta
edició, es desconeixien més
dades.
Respecte a les anteriors,
cal assenyalar que per primera vegada en unes municipals
es presenta Podem Rubí i ho
fa en coalició amb Catalunya
en Comú, part de la qual
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està integrada per Inicai�va
per Catalunya Verds, sota
les sigles d’En Comú Podem
Rubí. A més, no es tornen a
presentar la Federació d’Alterna�ves Veïnals de Rubí ni
Plataforma per Catalunya. En
canvi, per primera vegada es
presenta Rubí RepublicanaPrimàries Catalunya i Vox.

VEÏNS PER RUBÍ (VR)
Antoni García Berea
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-CP)
Ana María Martínez Martínez
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC-AM)
Xavier Corbera Gaju
CIUDADANOS (C’s)
Roberto Martín Martín
RUBÍ REPUBLICANA-PRIMÀRIES CATALUNYA (Primàries)
Lluís Roset Vila
EN COMÚ PODEM RUBÍ (ECP Rubí-ECG)
Ànnia García Moreno
PARTIT POPULAR (PP)
Juan José Giner Espinosa
ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR (AUP-AMUNT)
Betlem Cañizar Bel
JUNTS PER RUBÍ (JXR-JUNTS)
Jaume Buscallà Garcia
VOX (VOX)
Vanessa Garrido Verdegay

refer el POUM.
En relació a les urbanitzacions, la proposta de
la formació és millorar el
manteniment, impulsar
equipaments i lluitar perquè �nguin serveis bàsics
com el servei postal, la
ﬁbra òp�ca o el transport
públic.
VR també vol fer una
piscina d’es�u, construir 75

PROPOSTES DESTACADES
+Recuperar el bus per l’illa
de vianants a primera hora
del matí i última hora del
vespre
+Convertir en vies urbanes
l’av. Estatut i la C-1413
+Estudiar la implantació
d’un tramvia que recorri la
ciutat des del Pinar �ins a Ca
n’Alzamora
+Refer el POUM
+Millorar l’aparcament optimitzant les places i obrint
nous pàrquings
+Impulsar un Pla d’Habitatge i construir 75 pisos
destinats a lloguer social
+Impulsar un Pla d’Acció
Cultural
+Potenciar els equipaments en desús
+Nou espai verd a Can
Fatjó
+Construir una piscina
d’estiu
+Canviar la zoni�icació
escolar
+Millorar el manteniment
de les escoles públiques
+Millorar el manteniment

pisos de lloguer social, millorar el manteniment dels
parcs infan�ls i les escoles
públiques, fer un nou espai
verd a Can Fatjó, instal·lar
càmeres de videovigilància
per millorar la seguretat, i
millorar els ajuts per pagar
l’IBI, entre altres.

dels parcs infantils
+Potenciar la inversió privada en oci
+Millorar l’estat de les urbanitzacions en serveis,
equipaments i manteniment
+Instal·lar càmeres de videovigilància per millorar
la seguretat
+Impulsar l’Observatori de
la Contractació d’Empleats
Públics
+Millorar els ajuts a l’IBI
+Millorar la transparència
i fomentar la participació
ciutadana
+Atraure empreses i inversió per crear ocupació
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Una trentena d’ac�vitats pel Dia de la Terra
REDACCIÓ

La sisena edició del Dia de
la Terra a Rubí porta a la
ciutat prop d’una trentena
d’activitats relacionades
amb el medi ambient, algunes de les quals han
arrencat aquesta setmana
i que s’allargaran ﬁns al 5
de maig.
Així, durant aquests
dies, aproﬁtant Sant Jordi,
s’ha ubicat una parada d’intercanvi de llibres a la plaça
Doctor Guardiet; mentre
que aquest mateix dijous va
tenir lloc un curs de cuina
d’aproﬁtament alimentari
als Horts de Can Feliu.
Però el gruix de les ac�vitats arriben aquest dissabte, amb la Fira del Dia
de la Terra, que �ndrà lloc
entre les 10 i les 14 hores
a l’avinguda Barcelona, la
plaça Doctor Pearson i la
plaça de l’Antiga Estació,
complementada per la Fira
del Vehicle Elèctric, que
s’ubicarà a la rambleta Joan
Miró.
Així, hi haurà un punt
d’informació i de compos-

La 3a Fira del Vehicle Elèctric
s’integra al Dia de la Terra

Una de les ac�vitats del Dia de la Terra de l’any passat. / Localpres-Arxiu

tatge casolà, una paradeta
del Rubiclak, de La Trocalleria i del Dimecres Manetes,
a més d’ac�vitats per a tots
els públics relacionades
amb el bes�ar, la sensibilització ambiental, el consum responsable, l’estalvi
d’aigua i un taller de construcció d’hotels d’insectes i
de menjadors d’ocells o un

altre d’aquarel·la naturís�ca. Alhora, es podran trobar
parades de comerços ecològics de Rubí i de productors
agrícoles i apícoles locals,
a més d’exposicions i actuacions musicals, com la
de Sergi Estella a les 12.30
hores.
A banda de les ac�vitats
pròpies de la fira, també

està previst que se celebri una jornada de portes
obertes a Font del Ferro,
de 10 a 15 hores i la visita
guiada ‘La vida al camp i
el vi de Rubí’, a les 11 i a
les 12.15 hores al Museu
Vallhonrat.
A banda, hi ha programada una visita als eixams
d’abelles dels horts de Can

L’Ajuntament de Rubí organitza la tercera edició
de la Fira del Vehicle Elèctric el 26 i 27 d’abril a la
plaça de la Nova Estació i
la rambleta de Joan Miró,
coincidint amb els actes
del Dia de la Terra.
Segons ha explicat l’alcaldessa, Ana M. Martínez, compartir les dues
ac�vitats “té tot el sen�t,
perquè són dues propostes que treballen des de
la perspec�va de la mobilitat sostenible, l’eﬁciència
energètica i la cura del
medi ambient”.
Els assistents es trobaran una exposició dels
últims models de cotFeliu (28 d’abril), un taller
de construcció d’un jardí
de papallones (29 d’abril)
i un curs de cuina d’aprofitament alimentari (30
d’abril).
Com és tradicional, hi

xes, motos, bicicletes i
patinets elèctrics, que
també podran provar, hi
haurà informació sobre
els punts de recàrrega,
assessorament tècnic i
ﬁns i tot una calculadora
d’amor�tzació en l’adquisició d’un vehicle elèctric.
A banda, la fira també
acollirà ac�vitats infan�ls
i per a adults, com ara
circuits de segways o ginys
elèctrics, un circuit de
cotxes de joguina elèctric, una xocolatada solar
i actuacions musicals. La
ﬁra obrirà el 26 d’abril de
16.30 ﬁns a les 20 hores i
el 27 d’abril entre les 11 i
les 20 hores. / M.C.
ha diverses cites per visitar
les masies de Rubí, a més
d’un recorregut per la xarxa d’i�neraris previst pel 4
de maig, el mateix dia que
està prevista una sor�da a
l’estany dels Alous.

Els vehicles sostenibles
suposen menys de l’1% del
parc mòbil de Rubí
M. CABRERA

A la ciutat hi ha 46 vehicles
amb dis�n�u zero, és a dir,
que són 100% elèctrics o
alguns híbrids que es poden
endollar al corrent, i 257
cotxes amb dis�n�u ECO, el
que vol dir que són híbrids
endollables o que es propulsen amb la combustió
de gas natural. En total,
els vehicles sostenibles del
parc de Rubí són 303, una
xifra que suposa el 0,68%
dels vehicles matriculats a
la ciutat i que signiﬁca que
al municipi hi ha 43.740 vehicles que s’alimenten amb
carburants fòssils, sigui gasolina o dièsel. Els vehicles
considerats poc contaminats es beneﬁcien a la ciutat
d’un descompte del 75% de
l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
Pel que fa al parc públic,
l’Ajuntament disposa ara
mateix d’una quinzena de
vehicles elèctrics: 6 motos

de la Policia Local, el cotxe
i la moto del Rubí Brilla,
dues furgonetes de recollida
de residus i neteja viària i
tres vehicles elèctrics per
la neteja de dependències
municipals. A banda, el consistori ha licitat l’adquisició
d’una moto, un cotxe i una
furgoneta elèctrics. “Hem
de predicar amb l’exemple
i en el nou contracte de
transport públic estem treballant perquè almenys els
vehicles siguin híbrids”, ha
explicat l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, que afirma

que “l’Ajuntament ha implementat tot el que ha pogut
la mobilitat sostenible amb
l’objec�u de tenir una ciutat
més neta i sostenible”.
Pel que fa a l’ac�vitat de
la fotolinera del Rubí Forma,
aquesta té 127 usuaris que
u�litzen el servei a través
d’una targeta que es pot
aconseguir de forma gratuïta. En total, durant el 2018
s’han fet 1.197 càrregues,
sense comptar les càrregues
del vehicle compartit de
Som Mobilitat. L’estadís�ca
és de 3,3 càrregues al dia.

Fotolinera del Rubí Forma. / Carla Abril
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Es presenta a Rubí el projecte del
Pla Drets Humans de Catalunya
El Síndic de Greuges de Catalunya i l’Institut de Drets
Humans a Catalunya (IDHC)
tenen l’objectiu de redactar
un Pla de Drets Humans a
Catalunya. Per tirar endavant
aquesta proposta, s’està impulsant un seguit d’activitats i
trobades anomenades àgores
que volen donar a conèixer
l’estat dels drets humans a
Catalunya i recollir propostes
per a la redacció del Pla. Rubí
s’ha sumat al projecte a través de l’oﬁcina de la Síndica
de Greuges local, Milagros
Calleja.

Rubí va acollir el 15 d’abril
la presentació d’aquesta iniciativa que impulsa el debat i la
discussió al voltant dels Drets
Humans arreu del territori.
Segons ha explicat la Síndica local, Milagros Calleja,
“ens agradaria que la veu
dels rubinencs i rubinenques
es faci notar en la redacció
d’aquest pla.
D’una banda, és important
donar a conèixer i debatre al
voltant dels drets humans i,
de l’altra, crec que Rubí és una
ciutat que té molt a aportar
en aquest debat”. / DdR

La depuradora de Rubí aconsegueix
un estalvi energètic del 35%
L’Estació Depuradora d’Aigües
Residuals (EDAR) de Rubí ha
estat l’escenari d’una prova
pilot d’estalvi energètic. La
iniciativa, posada en marxa
l’estiu del 2016, ha servit per
aplicar un projecte dissenyat
per investigadors de recerca
GENOCOV de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB).
Es tracta d’una tecnologia
que, a través de processos ﬁsicoquímics i biològics, aproﬁta
la matèria orgànica de l’aigua
residual per a la producció de

ACTUALITAT
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biogàs. La intenció és aconseguir que les plantes depuradores siguin autosuﬁcients
des del punt de vista energètic
i que, ﬁns i tot, esdevinguin
productores d’energia.
El balanç del projecte posa
de manifest que aquesta prova ha permès reduir el consum
d’energia per part de la planta
depuradora en un 35%. Al
mateix temps, l’increment de
la producció d’energia biogàs
també s’ha situat en un 35%.
El projecte continuarà a través
d’un nou conveni. / DdR

Font del Ferro obrirà les seves portes
a la ciutadania aquest dissabte
d’un arbre i un tastet de
ﬁdeuda.

REDACCIÓ

Font del Ferro celebrarà
aquest dissabte 27 d’abril
una jornada de portes obertes amb l’objectiu de donar
a conèixer la seva activitat
social, laboral i productiva.
L’esdeveniment coincideix
enguany amb la commemoració del 25è aniversari
del Centre Especial de Treball (CET), que actualment
dona feina a una quinzena
de persones amb diversitat
intel·lectual.
Entre les 10 i les 15 hores,
la ciutadania podrà visitar el
viver, comprar les plantes
que s’hi cultiven i gaudir de
diverses propostes lúdiques a
càrrec d’entitats i col·lectius
de la ciutat. Així, s’ha previst
un taller d’esqueixos, actuacions musicals i exhibicions de
la Colla de Castellers de Rubí,
l’alumnat de l’Escola Regina
Carmeli (zumba), l’Associació
de Veïns de Ca n’Oriol (sevillanes i country) i l’Acadèmia
de Ritmes Llatins Moisés de
Rubí (salsa i bachata). Aquestes activitats conviuran amb
estands informatius dels Serveis d’Atenció Diürna, que ex-

Font del Ferro celebra enguany el 25è aniversari del CET. / Cedida

posaran i vendran productes
artesanals; del CET Forestal
i de Zones Verdes, que mostrarà maquinària i informarà
sobre els serveis que ofereix;
i de l’Oﬁcina d’Atenció a la
Diversitat Funcional, a banda
d’una exposició fotogràﬁca

commemorativa dels 25 anys
d’història del CET.
La jornada es tancarà
amb les intervencions de l’alcaldessa, Ana M. Martínez, i
dels treballadors i responsables del Centre Especial de
Treball, la plantada simbòlica

25 anys del CET
Font del Ferro va iniciar la
seva activitat el 1986 i uns
any més tard, el 1994, se’n
va crear el Centre Especial de
Treball, amb la contractació
de les quatre primeres persones. El 2016, el CET va sumar
una nova línia productiva i
va ampliar ﬁns a 10 els seus
treballadors i treballadores.
Actualment, aquesta xifra ja
se situa en una quinzena de
persones, oferint un balanç
total de 20 contractats al llarg
d’aquests 25 anys.
La plantilla del CET està
formada en jardineria i altres
matèries que la fan competent dins el sector. A més,
destaca per tenir una gran
implicació en la vida social
de Rubí, com ho demostra la
seva participació a diversos
esdeveniments ciutadans,
l’activitat formativa que desenvolupa en col·laboració
amb els instituts o la tasca
d’aproximació professional
adreçada a l’alumnat del
Centre d’Educació Especial
de Ca n’Oriol.
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A

quest diumenge els rubinencs tenen
una cita electoral amb les urnes.
Darrerament, els ciutadans s’han
acostumat a anar sovint a votar, abans que
s’esgotin les legislatures, fruit de la inestabilitat política, social i econòmica i també per
l’atomització del vot. Des de les municipals del
2015, els ciutadans de Rubí han votat ja quatre
vegades, amb la de diumenge cinc: tres cops a
les Corts i dues vegades al Parlament.
En les eleccions d’aquest diumenge, els
prop de 55.000 electors rubinencs podran triar
alguna de les 18 llistes de la circumscripció de
Barcelona, o bé optar pel vot en blanc, el nul
o l’abstenció. La campanya electoral ha estat
molt polaritzada, la irrupció de forces que

Una sanitat pública digna
Aprofitant que estem en eleccions des
d’aquestes línies voldria sol·licitar als partits
polítics locals un compromís veritable i seriós
per una sanitat digna a la ciutat. Amb aquest
tema no es pot jugar perquè el que es pot
perdre és la vida i no és broma.
En aquest mitjà he llegit alguns casos de
conciutadans que han explicat les seves vivències. Jo només faré un apunt. Setmana Santa.
La meva dona, acabada d’operada, pateix un
greu problema de ronyó. Des d’urgències del
CAP Mútua de Terrassa, una ambulància
la porta a un centre hospitalari. No sabien
a on portar-la perquè tot estava col·lapsat.
De l’Hospital de Terrassa ens diuen que a
la Vall d’Hebron. Finalment, acabem al Parc
Taulí, on després d’una petita intervenció
d’urgència i gairebé un dia en un box, ens
retornen a l’Hospital de Terrassa, on quedem
de nou a un box. Un tamboret, que no una
cadira, per a l’acompanyant si ets espavilat, si
no, assegut a terra. I quan passes del 65, us
dic que passa factura. Finalment un dia més
després li assignen un llit, on ara espera veure
a quin hospital finalment la poden operar. I
aquí seguim.

EDITORIAL

Primera cita electoral

traslladen a l’arena política el seu tarannà radical, com Vox, sembla que ha tingut un efecte
tòxic i nociu en la resta de formacions.
La mala notícia per als ciutadans és que
aquesta campanya política també ha servit
d’escalfament per les eleccions municipals
del 26 de maig, molt importants en tant que
marquen el múscul i la força territorial de les
formacions polítiques arreu de l’estat.

En aquest sentit, aquesta setmana s’ha
tancat el termini per presentar candidatures
amb la ‘sorpresa’, que no per esperada ha estat
desitjada, que la formació política ultradretana
Vox es presentarà a les eleccions a Rubí, en
una ciutat d’esquerres com n’hi ha poques a
Catalunya.
Veurem quin és el resultat de les eleccions
d’aquest diumenge i com aquest pot condi-

Cartes de la Ciutadania

Jo no reclamo tan sols un hospital de referència o urgències les 24 h o un bus directe a
l’Hospital. Jo demanaria un pacte local i també comarcal de tots els municipis per exigir
a la Generalitat més inversió en Sanitat, més
recursos, més metges, més efectivitat. Una
sanitat pública digna en definitiva.
A. Casas

El voto
“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero
defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”.
Qué lejos están esas palabras de Voltaire.
Eso suena a música celestial, hoy día. Nada
que ver con el guirigay que hay formado con
motivo de las elecciones generales. Aunque,
claro está, teniendo en cuenta lo que se juegan (y nos jugamos), gobernar España los
próximos cuatro años, según cómo se mire,
es normal. Creo que el estado del bienestar
no pasa por sus mejores momentos, incluso
reconociendo actuaciones recientes que, en
mi opinión, eran necesarias. Se me ocurren
unas cuantas cuestiones que, el estado del
bienestar, debe priorizar en beneficio de la
población. Más y mejores aportaciones del

El Tuit de la setmana
Anna Palou Solé @annapalou
Gairebé 3 hores de #DebatTV3 i només
1 hora dedicada a polítiques socials
i econòmiques. Ningú ha parlat de
política exterior i menys de polítiques
migratòries i d’asil.
Ah, que moltes no tenen dret a votar!
No trobo parules per descriure-ho...

24 d’abril

estado a las personas, sobre todo, mayores.
Educación pública de calidad (fuera barracones). Pensiones dignas que, como mínimo,
sirvan para llegar a final de mes. También creo
que la automatización que se está imponiendo
en los distintos ámbitos de la producción y
las nuevas tecnologías va muy bien en muchos sentidos, pero también elimina muchos
puestos de trabajo.
Visca Rubí! Visca Catalunya! ¡Viva
España!
Jesús García
No, senyors! Una mica de civisme si us
plau
Amb ni més ni menys que tres convocatòries
electorals a la vista -la d’aquest diumenge, i les
dues del maig- els partits polítics s’aboquen
aquests dies en fer arribar de totes les maneres
possibles i imaginables la seva propaganda
electoral a la ciutadania.
Parlo de cartes amb propaganda electoral
–no vull ni pensar la de paper gastat innecessàriament que va directament a la brossa i la
d’arbres que s’han hagut de tallar–, d’anuncis i
debats a la tele, a la ràdio o a premsa, de propaganda per la via pública als plafons i a tanques

cionar les del maig. Si hi ha una victòria del
PSC a la ciutat, Ana M. Martínez, que aspira
a revalidar l’alcaldia, partirà com a favorita al
maig. Però una cosa és guanyar i l’altra governar i Esquerra Republicana, Ciudadanos i En
Comú Podem tampoc volen perdre l’oportunitat d’arrabassar l’alcaldia als socialistes.
I entre tanta cita electoral, què passa amb
les eleccions al Parlament Europeu? Coincideixen amb les municipals, però sembla
que ni polítics ni electors tenen interès per
aquesta cita electoral que en altres països se
segueix amb major interès. De fet, a la Unió
Europea es prenen decisions transcendentals
amb molta afectació, però queda lluny i no té
interès mediàtic.

publicitàries, a les xarxes socials, etc.
Estan en el seu dret, però cal que aquests
partits, especialment els locals, siguin respectuosos sempre amb la ciutat i la via pública i
en els darrers dies he pogut comprovar que
no sempre ha estat així, fet que m’ha molestat
prou, ja que se suposa que són els que volen
millorar aquesta ciutat que és la de tots.
Em refereixo a penjar cartells fora de lloc,
per exemple a la façana d’un edifici privat,
concretament casa meva, un lloc que, tot i
estar relativament al centre, no és cap lloc
per anunciar-se. Com tampoc ho és entre
dos arbres. Ni em sembla correcte passejar
l’endemà de Sant Jordi entre restes de centenars de globus vermells, taronges i grocs,
que els partits havien repartit als infants el
dia d’abans i que, un cop punxats, embrutien
el terra de la ciutat.
Sé que no és just posar tothom al mateix
sac, però excepte un parell d’opcions polítiques de caire municipal, la resta, com a mínim
en l’àmbit local, cal que apliquin més seny i
més civisme. Hi ha opcions tan efectives o
més per fer-nos arribar el que vulguin. Gràcies
per endavant.
M. Carme Martínez
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El fracaso del nuevo
municipalismo
José A. Ávila López
Exconcejal Ayuntamiento de Rubí

Ahora que están a la vuelta
de la esquina las elecciones
municipales de mayo, sería
bueno, a mi juicio, hablar
sobre qué es y a qué aspira
el nuevo municipalismo.
El nuevo municipalismo
partió de una proposición que podríamos catalogar de novedosa: no era
estrictamente necesario
organizarse alrededor de
una formación política de
las de siempre para poder
formar parte de una institución pública como son
los ayuntamientos. Unas
con más suerte y otras con
menos, las candidaturas
municipalistas, en multitud de pueblos y ciudades,
se entendieron como un
conjunto de propuestas que
podían llegar a tener puntos
en común para trabajar con
unas normas que respetasen
la opinión de todos.
En esta línea iban los
programas de participación
y el vínculo político y a
la vez democrático, entre
quienes alcanzasen cargos
como representantes de
la ciudadanía, es decir, alcaldes y concejales. Hoy
en día podemos hacer un
balance considerándolo
como resultado, entre estas
agrupaciones municipalistas políticas y los partidos
políticos tradicionales. La
nueva política pretendía
sacar fuera de los despachos públicos argumentos e
ideas que por ética política
sólo pueden quedar dentro
de la institución. La nueva
política llamada municipalista pretende eliminar la
política como profesión en
torno a los cargos públicos,
y su pretensión también es
enterrar el rango jerárquico en la toma de decisiones. Los nuevos partidos
municipalistas después de
comprobar lo que verdaderamente es la política,
ya disponen de estructuras
con el inevitable rango
jerárquico al que hacíamos
referencia.
Camino de unas nuevas elecciones municipales
podemos asegurar que va
disminuyendo de forma
progresiva ese ímpetu de
los que querían cambiarlo/

renovarlo todo en materia
municipal. Estas nuevas
organizaciones, que se desligan muchas de ellas del
espíritu conciliador de los
primeros Ayuntamientos
democráticos de últimos
de los años 70, no entienden que la burocracia es
indispensable en cualquier
administración pública, y
más en las corporaciones
locales; y con este referido
papel burocrático, ¿qué
pasa?, pues pasa que la nueva política acaba actuando
de la misma forma que los
partidos de siempre al entrar en las instituciones.
Su modelo, de fuerte
calado colectivo, pretende
aniquilar todo lo que suene
a institucional, ¿pero tiene
esta nueva política municipalista métodos y argumentos para llevar a cabo este
proceso? Sinceramente creo
que no, y no los tienen porque debido a su postura tan
diversa en el plano social
(y a la vez político), consecuencia de la conjunción
de una inmensidad de ideas
(algunas utópicas y abstractas), todo acaba en un caos.
Cuando han entrado en
las corporaciones locales, y
se han querido alejar de lo
institucional, han fracasado
y han entrado en un dilema
llamémosle, municipalista:
su política municipalista se
convierte en dilema municipalista.
Por último, hablemos
ahora del entorno de estas
nuevas candidaturas municipalistas. Pues bien, no han
cuajado como movimiento
de gran potencial, porque
al tener multiplicidades
ideológicas, se convierten
en una dispersión de toma
de decisiones, y eso implica desorganización en
todas sus facetas, y, además,
viendo cómo funcionan en
materia de gestión diaria, muchos han adoptado
en su interior la palabra
desengaño. Con todo ello
podemos afirmar que el
nuevo municipalismo se
queda sin aspiración, porque las buenas costumbres
y las coyunturales prácticas
de la política tradicional
municipalista, siempre acabarán por desbordar a lo
desconocido, lo desordenado y lo antisistema de lo
novedoso.

Rosa Arís
Casanovas
Copropietària de les antigues caves Arís
Va morir el passat 15 d’abril als 81 anys

La família vol agrair les mostres de suport i
de condol que hem rebut durant aquests dies.
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Els ciutadans valoren amb un notable els
GUÀRDIES
NOCTURNES serveis sanitaris públics de Catalunya
DE DILLUNS A DIUMENGE
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

ABRIL-MAIG 2019

26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23
ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86
FARELL - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25
LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES
RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95
KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28
MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3
ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79
CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11
PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4
SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23
ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86
FARELL - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25
LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES
RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

El Servei Català de la Salut
(CatSalut) ha publicat els
resultats de les darreres
enquestes PLAENSA que recullen l’opinió dels ciutadans
que han utilitzat els serveis
sanitaris públics. També
s’han publicat les dades del
darrer Baròmetre sanitari
de Catalunya, que es fa amb
la col·laboració del Centre
d’Estudis d’Opinió (CEO) i
que recull anualment la valoració de la població sobre
l’assistència sanitària pública
de Catalunya i d’alguns dels
seus serveis.
Les persones que han
estat ateses en l’atenció primària puntuen la satisfacció
global amb un 7,87 sobre
10 i el 88% dels enquestats,
en cas de poder escollir,
tornarien a anar al mateix
CAP. Els aspectes més ben
valorats són la claredat de
les explicacions, la neteja del
centre i el tracte del personal
mèdic i d’infermeria. Els
factors menys valorats són
la puntualitat per entrar a
la consulta, la facilitat pel
dia de visita i el temps que

triguen quan truquen per
telèfon.
Pel que fa a les persones
que han estat ingressades en
centres hospitalaris puntuen
la satisfacció global amb
un 8,53 sobre 10 i el 88,5%
dels enquestats tornarien
a anar al mateix hospital.
Les explicacions que es van
donar quan es va marxar de
l’hospital, l’ajuda a controlar
o millorar el dolor i el tracte
del personal mèdic i d’infermeria són els aspectes
que reben valoracions més
positives. Els factors menys
valorats són el menjar de
l’hospital i el consentiment
informat abans de l’operació
o de les proves.
Les persones que han
estat ateses en els centres de
salut mental d’adults puntuen la satisfacció global amb
un 7,97 sobre 10 i el 82,9%
dels enquestats tornarien al
mateix centre. Els aspectes
millor valorats són la neteja
del centre, el tracte personal
dels diferents professionals,
que les explicacions siguin
entenedores i la informació

a la família sobre el problema de l’usuari o usuària.
Els resultats menys valorats
són els que fan referència al
temps que triguen a agafar
la trucada i a la freqüència
de les consultes amb psiquiatria.
Segons el Baròmetre sanitari, el servei sanitari més
ben valorat és l’atenció hospitalària, seguit de l’atenció
primària. A l’hora de valorar
els diferents elements de
l’assistència sanitària, els
aspectes que obtenen les
millors puntuacions són el
tracte rebut per part del personal sanitari, la proximitat
al centre i la conﬁança i seguretat que transmet el personal mèdic. Malgrat que no hi
ha cap ítem que suspengui,
els aspectes menys valorats
són la facilitat per aconseguir
visita, el temps d’espera per
entrar a la consulta i el temps
que es triga a fer les proves
diagnòstiques.
Les prestacions més
valorades són tenir accés als
informes clínics per Internet,
la possibilitat d’obtenir visita

per Internet per a la consulta
del metge o metgessa de
capçalera i consultar al metge o metgessa de capçalera
per telèfon.
Respecte al model de
gestió del sistema sanitari
públic, gairebé sis de cada
deu persones enquestades prefereix que estigui en
mans de l’Administració pública. Sobre l’ús dels serveis,
un 40,9% de les persones enquestades considera que es
fa un ús adequat dels serveis
i les prestacions sanitàries
públiques. Per contra, un
37,0% creu que la ciutadania
en fa un ús excessiu.
Pel que fa a la ﬁscalitat
dels serveis públics, es detecta una divisió d’opinions
entre aquells que creuen
que s’han de mantenir els
actuals impostos per conservar els mateixos serveis
(42,2%) i aquells altres que
estarien disposats a pagar
més impostos a canvi de
millorar la prestació dels
serveis públics (39,2%).
Generalitat de Catalunya

MASCOTES

Ànimes positives a la vida
Com ens agradaria que en aquests casos les protagonistes poguessin parlar, però estem segurs
que tan sols observant-les, les seves mirades
parlen en silenci.
Són ROVI i FORKI, dues germanes que després
d’estar a prop de la mort i havent superat febres
molt altes, el futur de les quals es va parar al costat d’un test. Positives de leucèmia, en el primer
test, negatius en els posteriors realitzats.
Estan aïllades i creixent en solitud, com
aquells “nens bombolla” que tenen de tot però
els falta el més important, el contacte d’una mà
amiga, el poder fer una vida normal passejant
per tota una casa sense portes, sense reixes i
sense barreres.
Perquè elles no necessiten cap cura especial,
perquè ﬁns i tot no sabem si en un futur molt
pròxim, sent tan joves, els seus propis organismes
podrien immunitzar-se, ja que actualment estan
lluitant. I encara que no fos així, elles han batallat
per viure des que eren dues boletes i ara no és just
que passin els seus dies sense tenir una família.
Perquè igual que elles, nosaltres no tirarem
la tovallola ﬁns que no veiem ROVI i FORKI en
una casa dormint damunt de la falda de qui
vulgui donar-los una oportunitat, en acolliment
o adopció.
Si les vols conèixer, contacta de dilluns a divendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777
o bé a través d’email, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
https://www.facebook.com/rodamonsderubi

Les mascotes de Rubí

Vols que la teva
mascota aparegui
al Diari de Rubí?
Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a
diari@diariderubi.cat
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GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
ARROSSERIA

CAFETERIA

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

CUINA

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

BAR MUSICAL

CUINA

NICARAGÜENCA

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU

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

30€
/MES

CUINA

CASOLANA
La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26
Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 93 588 95 74

FRUITERIA
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AGENDA
···································································
DIVENDRES 26 d’abril

D’11h a 20h a la rbta. Joan Miró i la pl. Nova Estació.

Fira del Vehicle Elèctric
De 16.30h a 20 a la rbta. Joan Miró i la pl. Nova
Estació.

Jornada de portes obertes a Font del Ferro
De 10h a 15h. Celebració dels 25 anys del Centre
Especial de Treball.

Mel de Rubí
Visita als eixams dels horts de Can Feliu. A les
17.30h.

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

Presentació del llibre ‘La maleta’
A càrrec de l’autora Núria Parera i l’editora Mar
González. A les 19h al a l’Espai de Llibres Lectors,
al tren.
‘Namrud’
Projecció dins del cicle El documental del mes. A
les 19h al Celler en VOS.
Premis Arkam
Mostra Audiovisual del Vallès. A les 21h a La Sala.
Org.: InFest.
Nit d’observació astronòmica
A les 21.30h a l’Ateneu. Org.: Amics de l’Astronomia.

···································································
DISSABTE 27 d’abril
Fira del Dia de la Terra
De 10h a 14h a l’av. Barcelona, la pl. Dr. Pearson
i la pl. Antiga Estació activitats, tallers, parades, etc.
Fira del Vehicle Elèctric

Jornada de portes al Museu Vallhonrat
A les 11h i a les 12.15h visites guiades al Museu
Vallhornat.
‘Dibuixem amb confeti’
Dins del cicle Obert per a famílies. A les 18h al Celler.
Per a infants d’1 a 5 anys.
‘Mirando il cielo’
Concert de música clàssica a càrrec d’Eulàlia Fantova
(veu) i Ferran Pisà (tiorba). A les 21h a La Sala. Preu:
10€/7,50€.

···································································
DIUMENGE 28 d’abril
38è Dia de la Caldereta
A les 10.30h jocs aragonesos. A les 11h actuació de
La Tuna. A les 12h entrega de premis del concurs de
dibuix infantil. A les 12.15h exhibició de l’Escola 8
Temps. A les 12.45h actuació del Centro Aragonés.
Posteriorment, caldereta. Al Parc de Ca n’Oriol. Org.:
Centro Aragonés de Rubí.
Vermut musical
A càrrec de Ganzá. A les 12.30h a la pl. Celler.

Ball al Casal
A càrrec de Carlos Ribas. A les 16.30h al Casal de la
Gent Gran de Rubí. Org.: Casal de la Gent Gran.
‘Sàpiens’
Obra de teatre de Roc Esquius amb Enric Cambray
i Mireia Portas, de la Cia. Sala Flyhard. A les 18.30h
a La Sala. Preu: 15€/11,25€.

···································································
DILLUNS 29 d’abril
Taller de construcció d’un jardí de papallones
Als horts municipals a les 17h.
‘Deconstruïm mites i llegendes de cavallers salvadors i damisel·les per salvar’
Xerrada a càrrec del SIAD. A les 17h Ateneu.
Curs de cuina
‘De l’hort de Can Ramoneda a taula’. A les 17.30h
a la Masia Can Ramoneda.
‘Astronomia’
Conferència a càrrec de Francesc Mauri. A les 18h
a la Biblioteca. Org.: AEUR.

···································································
DIMARTS 30 d’abril
Curs de cuina
‘De l’hort de Can Ramoneda a taula’. A les 17.30h
a la Masia Can Ramoneda.
Hora del conte en anglès
A càrrec de Claudia Soppelsa. A les 17.30h a la

Biblioteca. Per a infants de 0 a 3 anys.
Curs de coaching
A càrrec d’Esther García. A les 18h a la Biblioteca.
Inscripció prèvia.

···································································
DIJOUS 2 de maig
Curs de cuina: de l’hort a taula
A les 17.30h
Presentació del llibre ‘Soc feminista i no ho
sabia’
A càrrec de Mònica Oltra, autora, i la periodista rubinenca Cori Calero. A les 18h al Racó del Llibre.

EXPOSICIONS
Patagonia 3D-Parcs Nacionals Americans.
Fotograﬁes de Joan Díez i Manel Miras. Del 2
de maig a l’1 de juny a l’Antiga Estació. Inauguració: 2 de maig a les 19.30h.
Fu la Spagna! La mirada feixista sobre la
Guerra Civil Espanyola. Fins al 20 de juliol
al Castell.
Trast-Art. Exposició temàtica multidisciplinar.
A la Biblioteca ﬁns al 30 de juny.
Què veure-hi? Exposició de pintura de Carlos
Martínez a edRa. Fins al 9 de maig.

GUIA GASTRONÒMICA

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU

40€
/MES

PIZZERIA

TAPES

Toppizza
Av. de l’Estatut, 28-38 L6
T. 93 588 60 20

Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87
L’entrepà
c. Magí Raméntol, 11
T. 622 665 345

CUINA

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

CULTURA
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SANT JORDI

Llibres i roses s’imposen a la pluja en la Diada de Sant Jordi
Milers de rubinencs gaudeixen de la jornada i de les diferents ac�vitats realitzades
MARTA CABRERA

La Diada de Sant Jordi a
la ciutat va arrencar tard
i amb timidesa per culpa
de la pluja que va caure
durant les primeres hores
del ma�, però es va anar
animant cap a mig ma� i
a la tarda, coincidint amb
la sor�da del sol. Així, els
rubinencs i rubinenques
van poder gaudir d’un dels
dies més bonics de l’any,
en un ambient com si fos
fes�u i amb la ciutat plena
de llibres i roses.
Les parades de llibres
a la plaça Doctor Guardiet
–de les llibreries El Racó del
Llibre, L’Ombra, Gràﬁques
Ventura, Skalibur i Vilalta–
es van omplir de persones
que miraven i compraven
llibres, especialment durant les úl�mes hores de la
tarda, quan les vendes es
van mul�plicar. A la parada
d’El Racó del Llibre, els més
venuts en català van ser

Autors locals van signar exemplars dels seus llibres. / Carla Abril
La plaça Doctor Guardiet es va omplir per la tarda, especialment les parades dels llibres. / M. López

‘El ﬁll de l’Italià’, de Rafael
Nadal, i ‘El Far’, de Maria
Carme Roca; mentre que
en llengua castellana va
ser ‘La vida a ratos’, de Juan
José Millás. Pel que fa als
llibres de no ﬁcció, el més
sol·licitat va ser el llibre de
contes d’Oriol Junqueras.
En gènere infan�l, es van

Les roses també van tenir el seu protagonisme durant la Diada. / M.C.

esgotar els exemplars de
‘Los secretos de Youtube’,
del youtuber The Grefg.
I quant als autors locals,
l’escriptora amb més èxit
va ser Marta Gracia Pons,
amb el llibre ‘El olor de los
días felices’.
Al mateix indret, també es van ubicar punts de

venda de roses, així com
parades d’en�tats i par�ts
polítics. La cèntrica plaça
va ser de nou l’epicentre de
Sant Jordi i va acollir múltiples activitats, entre les
quals hi havia la lectura collec�va proposada pel Servei
Local de Català, un taller
de manualitats adreçat als
infants o una actuació de
l’Escola de Música Pere Burés. També durant la tarda,
els infants van poder gaudir
de l’espectacle infan�l ‘El
Gegant de la muntanya’.
La ciutadania també va
poder fer visites guiades al
campanar del segle XII de
l’església de Sant Pere per
veure la maquinària del
rellotge, que data del 1911.
Més enllà del centre, a tota
la ciutat hi havia paradetes
amb roses, en total prop
d’un centenar.
Signatura de llibres d’autors locals
Com és habitual per Sant

Durant tot el dia, es van fer diverses ac�vitats des de l’escenari de
la plaça Doctor Guardiet. / C. Abril

Jordi, els autors locals van
estar signant exemplars
dels seus llibres en diferents
punts de la ciutat, entre els
quals hi havia Gracia Pérez,
Anna Terrats, Irene Gómez,
Raúl Velasco, Montse Clemente, Francisco Rueda,
Xavi Mas, Marta Gracia
Pons, Concepción Sánchez
Labrador, Núria de Espinosa, Dani Torrent, Montse
Deza i Sònia González ‘La

Cuchu’. D’altra banda, l’ar�sta local Anna Tamayo va
pintar roses a les ungles a
la bo�ga La Tata.
Com en totes les diades,
el Foment de la Sardana va
organitzar a la tarda una
audició a la plaça de Catalunya i força ciutadans es van
animar a ballar. En aquesta
ocasió, les sardanes van
anar a càrrec de la cobla Sol
de Banyuls.
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ARTS ESCÈNIQUES

‘Sàpiens’, una comèdia de
ciència-ficció dirigida per
Sergi Belbel arriba a La Sala

El IV festival Addictes al microteatre
girarà al voltant de l’amor i el desamor
REDACCIÓ

Enric Cambray i Mireia Portas són els protagonistes d’aquesta obra
escrita per l’actor i dramaturg Roc Esquius. / Cedida

El teatre municipal La Sala
acollirà aquest diumenge 28
a les 18.30 hores la posada
en escena de ‘Sàpiens’, una
obra escrita per l’actor i dramaturg Roc Esquius i dirigida per Sergi Belbel, que es
va estrenar el gener de l’any
passat i que ha tingut una
bona acollida de públic.
Interpretada per Enric
Cambray i Mireia Portas,
‘Sàpiens’ és una comèdia de
ciència-ﬁcció que entreté i
diverteix l’espectador, però
que també pot fer reﬂexionar sobre l’ésser humà.
Valentí Puig és el conseller de Salut del moment i
com a bon sàpiens ha lluitat
incansablement per ser qui
és, per ser on és i per tenir

cura dels altres. També com
a bon sàpiens està carregat
de problemes gairebé sempre ridículs i insospitats.
Mentre Valentí prepara
una roda de premsa, apareix
la Marga Coll, una dona que
té una proposta que Valetí
ni tan sols pot considerar,
però la Marga ha arribat
per quedar-se i per donarli la volta a tot: vol que el
conseller li solucioni els
problemes per legalitzar el
que assegura és una tècnica
per curar.
El preu de l’entrada per
assistir a la representació
d’aquesta obra a La Sala és
de 15 euros i d’11,25 euros
per a col·lectius amb descompte. / DdR

La 4a edició del festival
Addictes al microteatre,
impulsat per Rubí Jove i els
grups de teatre juvenils de
la ciutat, tindrà lloc els dies
11 i 12 de maig a l’Espai
Jove Torre Bassas. Com en
cada edició, les obres que
es presentaran en el marc
del festival tenen un nexe
comú: són peces de 10
minuts i giren al voltant de
l’amor i el desamor.
En aquesta quarta edició, tornen a participar les
companyies de teatre jove
que van iniciar el festival,
així com altres que es van
afegir posteriorment. La
gran novetat d’aquest any
és que els organitzadors han
obert un concurs per obrir el
festival a altres companyies
joves. En aquest cas, la companyia de l’Escola Memory
de Barcelona i Parapapá han
guanyat el certamen i, per
tant, també formaran part

Una de les peces del festival de microteatre d’una edició passada a
la Torre Bassas. / Arxiu-Localpres

del cartell del festival.
Les obres d’aquesta edició
Les representacions es faran dissabte i diumenge a
les 18.30 i les 20 hores. El
primer dia es podran veure
els muntatges ‘Clic’, de Fora
del paper; ‘Això no és una
peça breu de teatre (sobre
l’amor i la justícia)’, de Fata
Morgana; ‘Lo que nunca te
dije’, de Microexplicarte; i

‘Almas en espera’, de l’Escola Memory.
Diumenge, les obres
representades seran ‘Call
me Burroughs’, de Tiamat
Teatre; ‘Infectados’, d’Ojo
Peligro; ‘Lo que no debí
decirte en nuestra primera
cita’, d’Escena 13; i ‘Obrint
portes’, de Parapapà.
Les persones interessades a assistir-hi com a públic
ja poden reservar la seva

plaça gratuïtament a través
del web de Rubí Jove.
Prop de 200 persones
van passar al desembre per
l’última edició del festival
jove de microteatre, en
aquella ocasió dedicat a les
lluites socials. La proposta
va donar signes de consolidació amb un increment de
companyies participants i
la consegüent ampliació de
les obres.
Addictes al microteatre
va néixer el 2017 amb l’objectiu de donar visibilitat a
la feina que desenvolupen
els grups de teatre juvenils
de la ciutat, fer xarxes entre aquestes companyies
i finalment que el públic
pugui gaudir de sessions de
microteatre.
El festival manté el format original de representacions simultànies a diferents
espais de l’equipament de la
Torre Bassas, pels quals el
públic dividit en petits grups
va circulant.

CINEMA

Neixen els Premis Arkam, amb la voluntat de
reconèixer els millors audiovisuals del Vallès
REDACCIÓ

La Sala acollirà aquest divendres 26 d’abril la primera
edició dels Premis Arkam,
uns guardons que volen
reconèixer les millors produccions audiovisuals del
Vallès. La iniciativa, a més,
vol donar l’oportunitat a
creadors i espectadors de
conèixer les propostes que
actualment s’estan realitzant
a la comarca.
Els finalistes d’aquesta
primera edició són els que es
projectaran a La Sala i arriben
des de diferents indrets de la
comarca. Les portes del teatre s’obriran a les 20 hores tot
i que la gala començarà a les
21 hores amb ‘Clandestí’, una
peça de ficció dirigida per
Ivan Mulero i Joan Ramon
Armadàs que té el referèndum sobre la indepència de
Catalunya com a rerefons. El
curt es va rodar a Sant Cugat,
Rubí i Cerdanyola.
La segona projecció serà
‘Vuelve’, del rubinenc Marc
Algora, que mostra la relació
entre una nena gimnasta de

8 anys i la seva entrenadora,
que es veu reflectida en
ella.
La gala continuarà amb
el passi de la producció
‘Hastags’, dirigit per Ignasi
Muñoz i produït per Wake
Arts Productions, i que és
una websèrie d’humor sobre
joves que només tracten de
buscar-se la vida.
Per la seva banda, Albert
Perdices dirigeix el curt friqui
i de ciència-ﬁcció ‘La barrera
de lo lento’. El curtmetratge,
amb una factura impecable
i un sentit de l’humor molt
intel·ligent, és una mostra del
bon cinema que s’està fent
actualment a Terrassa.
Tot seguit es projectarà
‘Ojo por ojo’, dirigit per les
rubinenques Begoña Ortiz
i Sara G. Amo, un curt de
ﬁcció inspirat en fets reals.
La peça aborda la vida d’un
noi transgènere que pateix
assetjament escolar.
La gala continuarà amb
‘Possible història d’una jove’,
del també rubinenc Pol Borrell Falcó. Es tracta d’un
drama experimental rodat

Imatge promocional dels premis.

durant aquest 2019.
L’últim projecte ﬁnalista
serà ‘Neila’, dirigit per Nando
Caballero i amb La Produktiva Films i el Festival de
Cinema de Terror de Sabadell
al darrere. Un curtmetratge
de terror que dona una divertida volta a la pel·lícula
‘Alien’.
La gala dels Premis Arkam serà conduïda per l’actor
Imanol Fernández, i ﬁnalitzarà amb el tràiler de l’InFest
2019 i l’estrena, fora de con-

curs, de l’últim curtmetratge
de La Lombarda Films, ‘Celda
Dual’.
Abans, però, el jurat dels
Arkam 2019, format pels
periodistes Lidia Martín, de
Ràdio Rubí, Rubén Cabús,
de TV3, i Karen Madrid, de
Ràdio Sabadell, donaran a
conèixer el guanyador de
l’edició d’enguany. El treball
guardonat s’emportarà 150
euros i la possibilitat d’arribar
al Festival Internacional de
curtmetratges InFest.

CULTURA
FOTOGRAFIA

Mostra d’imatges sobre la Patagònia en 3D i
parcs nacionals americans a l’An�ga Estació
REDACCIÓ

L’espai exposi�u de l’An�ga
Estació acollirà una mostra
d’imatges dels fotògrafs
rubinencs Joan Díez i Manel
Miras, tots dos membres
d’El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’
i del Centre Excursionista
de Rubí. Així, Díez aportarà
fotograﬁes tridimensionals
sobre la Patagònia (la part
més austral d’Amèrica del
Sud), mentre que Miras
exposarà imatges de parcs
nacionals americans.
Joan Díez va recórrer
Amèrica del Sud en un viatge de 10 mesos, bona part
dels quals els va passar a
Patagònia, una gran regió
que ocupa la part més septentrional del sud d’Amèrica, a cavall entre Xile i
l’Argentina. Amb la seva
càmera per fer fotograﬁes
en 3D, Díez va capturar més
de 20.000 imatges. La mostra que presenta en aquesta
ocasió és una ínﬁma part
d’aquestes fotografies en
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3D, però són una bona selecció per poder gaudir de
les meravelles que ofereix
la Patagònia. Díez compta
amb una llarga trajectòria
com a fotògraf amb una
extensa obra a partir de
viatges que ha realitzat a
països com el Nepal, Tur-

quia o el Iemen.
Per la seva banda, Manel Miras oferirà una selecció d’imatges d’un recorregut pels principals parcs
nacionals de l’oest dels
Estats Units com Yosemite, Grand Canyon, Deaths
Valley, Zyon, Bryce, Arches,

Grand Teton o Yellowstone.
Imatges d’algunes de les
meravelles de la natura que
ara es podran contemplar a
l’An�ga Estació.
La mostra s’inaugurarà
el dijous 2 de maig a les
19.30 hores i es podrà visitar ﬁns a l’1 de juny.

Imatge de Joan Díez que es podrà veure a la mostra de la Patagònia. / Cedida

LITERATURA

La periodista Ariadna Oltra
presentarà al Racó del Llibre
‘Soc feminista i no ho sabia’
Ariadna Oltra, periodista i
presentadora de TV3, presentarà a la nostra ciutat el
seu llibre ‘Soc feminista i no
ho sabia’, publicat per Rosa
dels Vents. La presentació
�ndrà lloc dijous de la setmana vinent, 2 de maig, a
les 18 hores a la llibreria ‘El
Racó del Llibre’ i comptarà
amb la par�cipació de la rubinenca Cori Calero, també
periodista de TV3.
A ‘Soc feminista i no ho
sabia’, Ariadna Oltra reﬂexiona sobre el paper, els drets
i les obligacions de les dones
en la societat actual. Un
conjunt de reﬂexions d’una
dona que pensava que podia fer (quasi) el mateix que
un home, una convicció que
es va haver de replantejar
arran del naixement del seu
segon ﬁll.
L’autora explica que si fa
tres anys li haguessin preguntat si era feminista, hauria dit que no, convençuda
que el feminisme era una

Ariadna Oltra. / Cedida

cosa an�ga que ja no calia
perquè s’havia aconseguit
viure en igualtat. Però, arran
de les situacions en les quals
es va trobar en ser mare
treballadora, es va adonar
que estava equivocada, una
revelació que li va donar
força i li va permetre entendre la seva vida i el que
l’envolta. En aquest sen�t,
assegura que “sóc feminista
i ho he estat sempre, i no ho
sabia”/ DdR

MÚSICA

Els Vermuts Musicals tornen al Celler aquest diumenge
REDACCIÓ

El Celler encetarà diumenge
vinent 28 d’abril una nova
temporada dels seus Vermuts Musicals. La programació inclou quatre concerts
gratuïts d’es�ls diversos, que
�ndran lloc els diumenges
a par�r de les 12.30 hores
a la plaça de davant l’equipament.
El grup que obrirà diumenge aquesta 6a edició

dels Vermuts Musicals serà
Ganzá, un conjunt de música
brasilera de Barcelona que
aborda la samba des d’una
perspec�va fresca, amb un
estil propi que fusiona diferents ritmes de la cultura
popular brasilera amb pinzellades de jazz i soul. El seu
repertori està format per
temes propis i versions de
clàssics de la samba, el choro, la bossa nova, els ritmes
afrobrasilers i del nord-est de

Brasil, entre d’altres.
El 5 de maig, li arribarà el
torn a Quantum +, un quintet
amb par�cipació rubinenca
que té el rhytm & blues com
a base de les seves actuacions però que també gaudeix
interpretant alguns estàndards populars de la música
jazz i contemporània.
Marina Vallet Quartet
pujarà a l’escenari el 12 de
maig. En aquesta banda,
conﬂueixen quatre intèrprets

Jornada de portes obertes aquest divendres
a la tarda a l’Escola de Música Pere Burés
L’Escola de Música Pere
Burés obrirà les portes a la
ciutadania aquest divendres
26 d’abril per tal de mostrar
les seves instal·lacions de
l’Escardívol i l’oferta formativa que s’hi imparteix. La
jornada començarà a les
18.15 hores amb una breu
presentació, després de la
qual s’atendran les consultes
de les persones visitants i se
les conduirà en grups pels
diferents espais del centre,
on podran presenciar les

activitats que s’hi estiguin
fent ─assajos d’orquestra,
classes d’instrument, assajos
de corals, etc─.
La jornada de portes
obertes del 26 d’abril s’organitza amb vista a la preinscripció per al curs 20192020, que tindrà lloc a la
segona quinzena del maig.
Les persones que no puguin assistir-hi aquell dia
també tenen la possibilitat
d’adreçar-se a la secretaria
de l’escola en horari de ma�

o tarda per sol·licitar informació.
El curs 2019-2020 serà
el primer en què s’aplicaran
de manera íntegra els nous
preus de l’Escola de Música,
que comporten una baixada
generalitzada en els ensenyaments formals. La modiﬁcació d’aquestes tarifes,
juntament amb una reordenació de l’oferta forma�va,
té com a objec�u oferir un
servei públic més inclusiu i
accessible. / DdR

vinguts de l’Argen�na, Itàlia i
Barcelona, sota el lideratge
de la saxofonista Marina
Vallet. A Rubí presentaran el
seu projecte Cíclic, un conjunt de temes originals, de
caràcters i ritmes diferents,
amb el jazz com a fonament
i reminiscències a la cultura
brasilera.
La programació es tancarà el 19 de maig amb la veu
poderosa de Paula Peso, qui
portarà ﬁns al Celler el seu

Ganzá, un grup barceloní de música brasilera, actuarà diumenge al
Celler. / Cedida

rythm & blues amb inspiracions de soul. La barcelonina,
que canta des de petita,

promet crear durant la seva
actuació un ambient càlid i
potent a parts iguals.
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

L’Olímpic es juga a Sant
Quirze poder seguir
aspirant a la permanència

El Rubí rep a Can Rosés a La Jonquera
en un partit vitat per tots dos conjunts

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó es jugarà
aquest cap de setmana al
municipal de Can Casablanques de Sant Quirze del
Vallès poder continuar somiant amb la permanència.
A només cinc jornades per
al ﬁnal de la temporada, els
de Can Fatjó no es poden
permetre més derrotes.
Per a aquest partit, que
serà dissabte a les 17 hores,
el tècnic de l’Olímpic, Iban
Tey, no podrà comptar amb
Mauri, encara convalescent
de la seva operació, ni amb

Pablo Borges, que no pot
jugar per haver rebut una
doble groga en el passat
enfrontament davant el San
Mauro, que va ﬁnalitzar amb
1-1 i repartiment de punts.
Després de la jornada de
descans per la Setmana Santa, s’espera que el conjunt
de Can Fatjó hagi recuperat
força i torni amb la moral
suﬁcientment alta per posar
ﬁ a la mala situació a la taula
classiﬁcatòria. El club espera
que, davant la proximitat
del camp rival, l’aﬁció vagi
a Sant Quirze a animar a
l’equip.

Imatge de l’Olímpic-San Mauro. / J. M. Villena

CICLISME | RUTA

JOSÉ LUIS PÉREZ

La Unió Esportiva Rubí rebrà
aquest diumenge 28 d’abril
a les 12 hores al municipal
de Can Rosés la UE La Jonquera, en un partit vital per
a les aspiracions dels dos
equips. El Rubí, situat onzè
a la taula classiﬁcatòria amb
37 punts, necessita una
victòria per consolidar-se
a la zona mitja de la taula,
mentre que La Jonquera,
situada en la posició 14 a
només 3 punts del Rubí, en
aquests moments lluita per
sortir del descens.
Futbol base
Pel que fa a la resta d’actualitat esportiva del club,
els equips de les diferents
categories estan competint
en un nivell força acceptable. Els de primer any es
troben amb la dificultat
d’enfrontar-se a equips de
segon any, però el més important és que aprenguin a
competir.
Cal destacar els bons
resultats obtinguts des de

Els equips del Rubí que es van enfrontar al club nord-americà North Caroline. / Cedida

Nadal per l’Amateur C i el
Cadet A, que estan treballant amb molta perseverança per aconseguir els
seus objectius. L’Amateur
C s’està jugant l’ascens a
Tercera Catalana, amb tan
sols una derrota en el primer partit de lliga. Només li
falten dos partits per acabar

El Club Ciclista Rubí organitza diumenge
la 9a sortida de la Challenge
El Club Ciclista Rubí ha organitzat per aquest diumenge
28 d’abril la novena sortida
dels tres grups que competeixen a l’entitat. El grup A
sortirà a les 7.30 hores per
fer una ruta de 130 km ﬁns
a Sant Joan de Mediona.
L’anada serà per Martorell,
Sant Sadurní, Bonavista, Pla
del Penedès i Font-Rubí ﬁns
a Sant Joan de Mediona. La
tornada serà per Sant Quintí
de Mediona, Sant Sadurní i

Martorell ﬁns a Rubí.
El grup B iniciarà la ruta
a les 8 hores per fer 100
km ﬁns a Villalba Sasserra,
passant per Sant Cugat,
Montcada i La Roca i tornant
pel mateix recorregut. Finalment, el grup C sortirà a les
7.30 hores per recórrer 105
km ﬁns a Navarcles, passant
per Terrassa i La Mata. A la
tornada passaran per Calders i Terrassa ﬁns a arribar
a Rubí. / CCR

Equip Patufets de la UE Rubí. / Cedida

la competició i dissabte a
les 17.45 hores jugarà a
Can Rosés contra l’Atlètic
Polinyà. Un empat ja serviria als jugadors de Richard
Giménez per aconseguir el
seu objectiu.
Per la seva banda, el Cadet C, que disputa la categoria de Preferent, està lluitant

amb gran esperit col·lectiu
per aconseguir mantenir la
categoria. L’equip fa un mes
i mig estava virtualment
descendit, però no matemàticament. En els últims
cinc partits, el canvi ha estat
radical, amb un bon futbol
i un joc molt solidari entre
els seus jugadors, que ha
permès ﬁns i tot guanyar a
la Fundació Terrassa, el líder
del moment, per 5-1. En el
darrer partit, les grades de
Can Rosés es van omplir per
veure el partit del Cadet A
contra el Júnior, que va ﬁnalitzar 5-0 pels rubinencs. Els
jugadors de Néstor Amaro,
David Òdena i Héctor del
Moral mereixen el premi de
la permanència.
Finalment, assenyalar
que durant la Setmana
Santa, els cadets A i C i
els equips juvenils es van
enfrontar a l’equip nordamericà North Caroline.

ESPORTS
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WATERPOLO | TORNEIG

ARTS MARCIALS | EUROPEU

Setmana Santa plena de torneigs de waterpolo

Álex Montalbán suma
quatre medalles a l’Europeu
en categoria júnior

Durant aquestes vacances
de Setmana Santa, diferents components dels
equips de waterpolo del
Club Natació Rubí han participat en torneigs internacionals, en els quals han
assolit bons resultats.
Waterpolo Kids Tour. Sant
Adrià (Barcelona)
· Equip Aleví A Mixt. Ha
finalitzat en 2a posició,
proclamant-se subcampió
del torneig.
· Equip Aleví B Mixt. Ha
ﬁnalitzat en la 12a posició.
· Equip Infantil Masculí.
Ha ﬁnalitzat en 2a posició,

proclamant-se subcampió
del torneig.
UNDER-10. Barcelona
· Equip Benjamí Mixt. 19a
posició ﬁnal.
Memorial Dejan Popov.
Belgrad (Sèrbia)
· Els rubinencs Òscar Castillo, Aleix Marcè i Daniel
Granados s’han proclamat
campions del torneig amb
la selecció ‘Be Water My
Friend’ (BWMF) masculina,
juntament amb l’entrenador del club, Dani Gómez,
que formava part del cos
tècnic.

A l’esquerra, participants rubinencs al Memorial Deja Popov 2019,
i a la dreta, Irune i Ivet. / Cedida

El rubinenc Álex Montalbán
va sumar quatre medalles a
l’Europeu d’Arts Marcials que
es va celebrar el 18 d’abril a
Lisboa, a Portugal. El jove de
Rubí va competir en la categoria júnior i va aconseguir
dues medalles d’or, una de
plata i una de bronze en les

diverses categories en les
quals va participar. Montalbán, que és cinturó vermell i
s’entrena al gimnàs MAC de
Rubí, ja va obtenir una medalla de bronze l’any passat en
aquesta mateixa categoria en
el Mundial disputat als Estats
Units. / DdR

Els benjamins van quedar en 19a posició. / Cedida

Torneig Internacional de
seleccions femenines. Makarska (Croàcia)
· Les rubinenques Ivet Abril
i Irune Senpau s’han proclamat subcampiones del
torneig amb la selecció de
BWMF.
Tots aquests torneigs
han estat una gran experiència per als esportistes
del club.
Es reprèn la lliga
Aquest dissabte, el Sènior
Femení jugarà a partir de
les 16.30 hores a Can Rosés
contra el CE Mediterrani

amb la intenció de sumar
punts per mantenir la cinquena posició i millorar la
de la temporada anterior.
Per la seva part i a partir
de les 18 hores, el Sènior
Masculí A disputarà l’últim
partit de la lliga a Sevilla
contra el cuer de la classiﬁcació, el Dos Hermanas,
amb l’objectiu d’assolir la
segona posició.
També aquest diumenge a partir de les 9 hores
del matí, se celebrarà a les
instal·lacions de Can Rosés
la 7a jornada de la lliga alevina de natació. / CNR

L’esportista Álex Montalbán, amb la seva entrenadora,
Natàlia Busca. / Cedida

WATERPOLO | COPA D’EUROPA

Bea Ortiz guanya per primera vegada
la Copa d’Europa amb el CN Sabadell
La waterpolista rubinenca
Bea Ortiz ha aconseguit sumar la seva primera Copa
d’Europa amb el seu equip,
el CN Sabadell, que ja té en
el seu palmarès cinc vegades
el títol continental.
Les sabadellenques es
van enfrontar la setmana passada a la piscina de Can Llong
a l’Olympiacos i van aconseguir el triomf per 13-11
després d’una espectacular

remuntada. D’aquesta forma,
Ortiz i les seves companyes es
treuen el mal gust de boca
que els va quedar en l’edició
del 2018, quan van perdre
el títol a la tanda de penals
contra el Kinef Kirishi rus.
El partit va ser molt igualat, tant, que no es va decidir
ﬁns als darrers cinc minuts de
joc, tot i que les locals sempre
anaven una mica a remolc de
l’equip grec.

Amb el resultat de 10-11
a tres minuts pel ﬁnal, Laura
Ester va aturar un penal, punt
d’inﬂexió que va servir per
iniciar la remuntada amb tres
gols de Neushul, Bea Ortiz i
Maggi Steﬀens per deixar el
marcador en el ﬁnal 13-11.
Aquest és el tercer títol
que guanya la rubinenca
aquesta temporada després
de la Supercopa i la Copa de
la Reina. / DdR

TAEKWONDO | TORNEIG

Tot a punt per al IV Torneig Escolar de
Taekwondo de l’escola Joan Maragall
L’escola Joan Maragall ja ho té tot a
punt per al IV Torneig Interescolar
de Taekwondo, que tindrà lloc el 27
d’abril i que està organitzat per l’AMPA
del centre. La matinal esportiva arrencarà a les 9 del matí i està dirigit a
infants d’entre 3 i 12 anys, de P-3 ﬁns
a 6è de Primària.
Es tracta d’una activitat lúdica que
pretén fomentar la pràctica esportiva,
i en concret la disciplina del taekwondo. Hi haurà medalles per a tots els
participants. / DdR

Imatge del torneig durant l’any passat. / Arxiu

A baix a la dreta, la rubinenca Bea Ortiz, amb els títols continentals del CN Sabadell i les seves companyes. / Cedida

