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barrils.
Antón Sabariego, un 

dels impulsors de l’Estupen-
da, cervesa de proximitat 
i ecològica de Sant Cugat, 
explica que aquest era el 
primer cop que parti cipen 
en la fi ra i l’han valorat com 
“una experiència molt posi-
ti va, amb gent molt amable 
i amb ganes de provar el 
producte”.

Pel que fa als venedors 
de formatge, marques com 
la basca Idiazábal que re-
peti en a la fi ra rubinenca, 
en el seu cas, per tercer 
any consecutiu. “Venim a 
moltes fi res de Barcelona, i 
tenim pensat tornar a venir 
per Festa Major, ja que és 
un lloc molt acollidor”. El 
responsable de la parada 
considera que les vendes 
han millorat respecte a al-
tres edicions, però tot i així 
els assistents acostumen a 
comprar peti tes safates i no 
peces senceres.

Entre divendres a la tar-
da i diumenge a la nit, la 
fira ha acollit nombroses 
activitats gastronòmiques 
i d’oci. Destaquen l’aula 
gastronòmica, punt de tro-
bada entre els productors 
de cervesa i els visitants 
per conèixer els processos 
d’elaboració; la degustació 
del producte ‘cheesefuet’, 
que barreja fuet i formatge, 
els tallers infanti ls de ‘mas-
tercheese’, els concerts de 
música irlandesa, rockabilly, 
folk i blues, la projecció en 
pantalla gegant del partit 
de futbol Barça-Eibar i dues 
atraccions infanti ls, que van 
ser un èxit.
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La cervesa artesana i 
el formatge triomfen a Rubí
Més d’11.000 persones van passar per la Fira, 
que conti nua creixent en la seva 4a edició

fa a afluència de públic i 
parti cipació de paradistes 
de cervesa i alimentació. 
Enguany, van parti cipar en 
l’esdeveniment 16 marques 
de cervesa artesana amb 
parada pròpia, totes d’ori-
gen català i entre elles dues 
rubinenques: Barra i Malta 
21. Quant a les varietats de 
formatge, 10 productors de 
diferents punts de la geo-
grafi a espanyola han visitat 
la nostra ciutat.

Des de la parada de la 
cervesa rubinenca Barra, 
Víctor explica que des de 
fa un any i mig produeixen 
a la seva pròpia fàbrica, 
situada al polígon Molí de 
la Basti da, tot i que aquesta 
era la tercera vegada que 
participen en la fira. Fins 
ara comptaven amb tres 
varietats de cerveses: la 
Daurada i l’Octubre, unes 
varietats de sabor suau, i la 
Negra, barrejada amb cafè, 
però en aquesta fira han 
presentat oficialment un 
nou producte: la cervesa 
Robí, que homenatja la 
nostra localitat no només 
en nom sinó també en el 
seu color: és una variant 
d’American Pale Ale d’un 
color vermellós amb flor 
d’hibisc, de gust molt refres-
cant i afruitat.

Els impulsors de Barra 
es mostren molt satisfets 
amb la seva popularitat a 
la Fira, ja que la seva nova 
cervesa vermella ha sorprès 
i agradat molt entre el pú-
blic. “En aquesta fi ra es nota 
que juguem a casa”, afi rma 
en Víctor. Només durant el 
dissabte, van esgotar nou 

LARA LÓPEZ

Més d’11.000 persones han 
visitat aquest passat cap de 
setmana la Fira de cerve-
sa artesana i el formatge 
a la rambla del Ferrocar-
ril, un esdeveniment que 
creix any rere any pel que La Fira va comptar amb una desena de productors de formatge. / Iban Coca

La cervesa artesana va ser la gran protagonista de la fi ra durant tot 
el cap de setmana. / J.A. Montoya
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El cantant veneçolà Carlos Baute serà l’encarregat 
d’oferir el concert inaugural de la Festa Major

CRISTINA CARRASCO

El cantant veneçolà Car-
los Baute serà l’encarregat 
d’oferir el concert inaugural 
de la Festa Major d’enguany. 
L’actuació del popular arti s-
ta llatí  ti ndrà lloc dimecres 
28 de juny a l’amfiteatre 
del Castell. Les entrades del 
concert tenen un preu de 20 
euros i ja es poden adquirir 
a Ticketea.

Des que va iniciar la seva 
carrera musical en solitari 
l’any 1994, Baute ha publi-
cat vuit àlbums i ha rebut 
nombrosos reconeixements 
en l’àmbit internacional com 
dos Premis Ondas. Entre 
els seus èxits, hi ha temes 
com ‘Te regalo’ o ‘Colgando 
en tus manos’ a duo amb 
Marta Sánchez. El seu dar-
rer disc és ‘Ando buscando’, 
editat en col·laboració amb 
Piso 21.

El concert de Baute for-
ma part del cartell del Rubí 
Random Festi val de la pròxi-
ma Festa Major, que serà del 
28 de juny al 2 de juliol.

L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, i el regidor de 
Cultura, Moisés Rodríguez, 
han estat els encarregats 
d’anunciar els últi ms noms 

que conformen el cartell 
definitiu del festival, que 
engloba totes les actuacions 
musicals de la Festa Major.

Així, també han desvelat 
que Marcos Franz, cantant i 
actor de la sèrie ‘Merlí’ de 
TV3, també formarà part del 
festi val, ja que presentarà el 
seu primer disc el 29 de juny 
a l’Escardívol.

La resta d’arti stes i grups 
que actuaran al festi val són 
Revólver, Fangoria, Hombres 
G, Senyora Tomasa, Ma-
ria del Mar Bonet, Momo, 
Versión Imposible i Doctor 
Prats. El Random d’enguany 
tornarà a comptar amb l’es-
pectacle Los 40 Tour, que re-
peti rà a l’Escardívol després 
de la bona acollida que va 
tenir l’any passat. Totes les 
actuacions seran gratuïtes 
excepte les de Carlos Baute, 
Revólver (11 euros) i Maria 
del Mar Bonet (10 euros). 

L’actor i cantant Marcos Franz, conegut pel seu paper a la sèrie de TV3 ‘Merlí’, també 
formarà part del Rubí Random Festi val, ja que presentarà el seu primer disc a l’Escardívol

Les entrades estan a la ven-
da a Ticketea.

A més, la plaça Salvador 
Allende acollirà propostes 
pel públic més jove com el 
Barrakuda Festival, orga-
nitzat per l’Associació de 
Músics de Rubí, o el Rubi-
Sound, el festi val de Ràdio 
Rubí, en el qual hi parti ci-
paran artistes rubinencs. 
“Per nosaltres és un valor 
afegit que hi hagi arti stes de 
la nostra ciutat que donen 
qualitat i generen un vincle 
amb Rubí”, ha assenyalat 

L’alcaldessa, Ana M. Martí nez, i el regidor de Cultura, Moisés Rodrí-
guez, amb el cartell del Random 2017. / Iban Coca

El Holi Dolly Festi val ti ndrà lloc 
el divendres 30 de juny a l’Escardívol
El Holi Dolly Festi val tornarà a Rubí per la propera Festa 
Major, davant l’èxit de l’any passat. Infants, joves i famílies 
podran gaudir d’aquest festi val de música i pols de colors 
el divendres dia 30 de juny a l’Escardívol. L’any passat, 
en la seva primera edició, 10.000 persones van gaudir 
d’aquesta festa d’origen hindú.

l’alcaldessa.
Sobre la imatge del fes-

ti val, Moisés Rodríguez ha 
ressaltat que “és una imatge 
fresca amb un disseny que 
parla del que és el Random, 
un festi val eclècti c amb mú-
sica per a tots els gustos”. 
Segons Ana M. Martí nez, la 
resta d’acti vitats que forma-
ran part de la Festa Major 
es donaran a conèixer a 
principis de juny i ha agraït 
a les enti tats la seva implica-
ció en la festa i l’esforç per 
organitzar acti vitats.
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Caçadors de trastets ha quedat fi nalista del 
8è Premi Europeu de Prevenció de Residus
REDACCIÓ

La iniciativa Caçadors de 
trastets, impulsada pel ru-
binenc Javier Ruiz, ha que-
dat fi nalista a la categoria 
‘Ciutadans’ del 8è Premi 
Europeu de Prevenció de 
Residus. Aquest guardó es 
convoca per reconèixer les 
accions més destacades de 
cada edició de la Setmana 
Europea de la Prevenció 

de Residus. A l’úl� ma edi-
ció, celebrada el novembre 
passat, es van organitzar 
múltiples activitats arreu 
d’Europa, algunes de les 
quals van tenir lloc a Rubí, 
entre elles una jornada de 
neteja de l’entorn natural 
promoguda per Caçadors 
de trastets.

El projecte rubinenc, 
que l’any 2013 també va ar-
ribar a la fase fi nal d’aquest 

certamen europeu, busca 
millorar l’entorn natural i 
conscienciar la ciutadania 
en el respecte al medi am-
bient. Ruiz ha organitzat, 
des de l’any 2013, 16 jorna-
des de neteja, mobilitzant 
1.400 persones i recollint 
3,5 tones de residus. Per 
sensibilitzar els més pe� ts 
ha creat un set d’ac� vitats 
i jocs educatius en cada 
ocasió. A banda de Caçadors 

de trastets, en aquesta 8a 
edició del Premi també ha 
resultat premiada l’empre-
sa catalana Caprabo en la 
categoria ‘Empresa’ per la 
campanya ‘Jo em compro-
meto!’, mentre que l’escola 
verda Lluçanès, de Prats de 
Lluçanès, ha quedat fi nalista 
a la categoria ‘Ins� tucions 
escolars’ gràcies al projecte 
‘We are a sustainable com-
munity’.

Javi Ruiz, amb alguns familiars, entre ells el seu nebot, amb el qual 
va posar en marxa la inicia� va. / Cedida

‘Josep Guardiet, capellà i 
màr� r’ és el � tol de l’opus-
cle sobre el Doctor Guardiet 
que ha publicat el Centre de 
Pastoral Litúrgica dins de la 
col·lecció ‘Sants i Santes’ i 
que ha escrit Pilar Adín. La 
presentació de la publicació 
va tenir lloc a l’església de 
Sant Pere dissabte al vespre 
i va congregar una cinquan-
tena de persones. 

L’acte va comptar amb 
la presència de Xavier Aróz-
tegui, delegat episcopal per 
les causes dels sants, que va 

recordar la fi gura del beat 
Guardiet, qui va ser rector 
de la parròquia de Sant Pere 
de Rubí del 1916 al 1936. 
L’opuscle ressegueix la vida 
del rector, que va néixer a 
Manlleu i que després de 
20 anys com a mossèn de 
la parròquia rubinenca, va 
ser empresonat durant la 

Una cinquantena de persones 
assisteixen a la presentació de 
l’opuscle del Doctor Guardiet

revolta del 1936 i afusellat 
per un grup d’anarquistes. 
Aróztegui en va destacar la 
seva voluntat de millorar la 
vida cultural de la ciutat i va 
recordar que va ser funda-
dor de l’Escola Montserrat, 
el Casal Popular, el Foment 
de la Sardana, l’Esbart Dan-
saire o el Museu de Rubí, 
entre altres. La publicació es 
pot trobar per 4 euros a les 
llibreries de Rubí en versió 
en català i en castellà. 

Restauració de la capella de 
la Mare de Déu de Mont-
serrat
D’altra banda, la parròquia 
de Sant Pere va inaugurar el 
13 de maig la restauració de 
la capella de la Mare de Déu 
de Montserrat, que estava 
en molt mal estat. Després 
de la missa del vespre, els 
fidels van fer una llarga 
cua per pujar els graons i 
besar a la Mare de Déu per 
celebrar la restauració. Les 
obres de millora i restaura-
ció d’aquesta capella han 
anat a càrrec de la parròquia 
de Sant Pere. / M.C.

La capella de la 
Mare de Déu de 
Montserrat ha 
estat restaurada
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Un autobús urbà de la línia 
3 va tenir un accident diven-
dres passat a dos quarts de 
tres de la tarda a la carretera 
C-1413. En l’accident, van 
resultar ferides una quinze-
na de persones, totes de ca-
ràcter lleu. Segons la Policia 
Local, l’autobús hauria topat 
amb una furgoneta que cir-
culava al davant. La col·lisió 
va deixar el vidre de davant 
de l’autobús completament 
trencat.

Fins al lloc dels fets es 
van traslladar dues ambu-
làncies per atendre els ferits 
i dues dotacions de la Policia 
Local. Els agents també van 
realitzar el control d’alcoho-
lèmia als conductors, proves 
que van ser nega� ves en els 
dos casos.

Els ferits van ser evacu-
ats al CAP Mútua de Terras-
sa, alguns en ambulància i 
altres amb alguns familiars 
que es van apropar al lloc de 
l’accident quan van conèixer 
la notícia. Tres dels ferits 
van ser traslladats posteri-
orment a l’Hospital General 
de Catalunya. / DdR

15 ferits lleus en 
un accident d’un 
autobús urbà a la 
comarcal C-1413

Els Bombers van haver 
d’evacuar una dona de 57 
anys per inhalació de fum 
després de produir-se un 
incendi a l’interior del seu 
habitatge, un pis de l’avin-
guda de l’Estatut. Els fets 
es van produir al voltant de 
les 0.30 hores de dimecres 
en el sisè pis d’un immoble 
de set plantes quan es va 
declarar un incendi a l’in-
terior de l’habitatge. 

Els Bombers van haver 
de desallotjar també la 

resta de veïns de l’edifi ci, 
que van poder tornar a 
casa al voltant de les 3 
hores. La dona, l’única 
persona ferida, va ser tras-
lladada a l’hospital Mútua 
de Terrassa amb signes 
d’intoxicació per monòxid 
de carboni.

Fins a l’avinguda de 
l’Estatut es van desplaçar 
sis dotacions de Bombers 
i dues ambulàncies del 
Sistema d’Emergències 
Mèdiques. / DdR

Una dona és rescatada pels 
Bombers en incendiar-se el 
seu pis a l’avinguda de l’Estatut

L’immoble incendiat és el sisè pis d’un edifi ci situat a l’avinguda 
de l’Estatut. / Iban Coca

Presó per un secretari judicial 
que va desviar diners del compte 
del jutjat de Rubí a un empresari

REDACCIÓ

L’Audiència de Barcelona 
ha condemnat a un any de 
presó un secretari judicial 
per haver desviat gairebé 
44.000 euros del compte 
bancari d’un jutjat de Rubí 
a un empresari de forma 
irregular, segons informa 

Mossos d’Esquadra, davant del jutjat de Rubí ubicat al carrer Pere Esmendia. / M.C.

l’Agència Catalana de No-
� cies.

Segons ha acceptat el 
secretari i l’empresari, entre 
juliol del 2013 i maig del 
2014, el condemnat va fer 
fi ns a 30 pagaments a l’em-
presari en benefi ci propi des 
del compte del jutjat. Quan 
es va detectar inicialment, 

es va creure que era un er-
ror, però posteriorment van 
veure que era una maniobra 
recurrent. 

Els dos culpables han 
reconegut els fets, han re-
tornat els diners i han pactat 
amb la fi scalia una pena per 
un delicte de malversació de 
fons públics. 
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Representants dels grups municipals, durant el minut de silenci. / Iban Coca

La Biblioteca acollirà una mostra sobre 
el dia a dia en un camp de refugiats

Rubí condemna l’atemptat de 
Manchester que va matar 22 
persones, molts joves i nens

La Biblioteca Mestre Martí  
Tauler acollirà durant tot 
el mes de juny una mostra 
sobre el dia a dia en un 
camp de refugiats. Es tracta 
d’una exposició que arriba 
a la nostra ciutat de la mà 
de l’enti tat Oriéntate en tu 
voluntariado, qui col·labora 
amb l’ONG Open Cultural 
Center (OCC) que dedica 
els seus esforços a intentar 
fer més digna la vida dels 
refugiats que viuen a Grècia. 

Una trentena de persones, 
entre les quals hi havia l’al-
caldessa, Ana M. Martí nez, 
i representants de diversos 
grups municipals de l’Ajunta-
ment de Rubí han condem-
nat l’atemptat gihadista per-
petrat dilluns a Manchester 
amb un minut de silenci da-
vant del consistori. “En nom 
de l’Ajuntament, rebutgem 
absolutament aquest fet 
menyspreable que ha aca-

Per donar veu a aquestes 
persones, OCC ha organitzat 
una mostra iti nerant ‘Porta 
oberta / Frontera tancada’ 
que mostra com viuen els 
refugiats el seu dia a dia en 
aquests camps.

La inauguració de la mos-
tra ti ndrà lloc dijous vinent 1 
de juny a les 19 hores. L’acte 
comptarà amb la presència 
d’Albert Roig, un dels volun-
taris d’OCC, que explicarà de 
primera mà la seva experièn-

bat amb la vida de persones 
absolutament innocents”, 
ha expressat la màxima 
responsable municipal, qui 
ha mostrat la seva “ràbia, 
impotència i tristesa” i s’ha 
solidaritzat amb la ciutat 
anglesa de Manchester i les 
famílies de les vícti mes. 

L’atemptat va tenir di-
lluns a la nit a l’entrada 
del Manchester Arena, a 
la sorti da d’un concert de 

cia en els camps de refugiats 
a Grècia i la tasca que està 
realitzant aquesta ONG.

En el mateix acte es pre-
sentarà una altra iniciati-
va d’OCC, el conte infantil 
“Amic meu” que mostra, a 
través dels dibuixos i textos 
d’alguns nens i nenes del 
camp de Cherso (Grècia), la 
seva vida a Síria, el viatge a 
Europa, la vida en el camp de 
refugiats i com veuen el seu 
futur. / DdR

la cantant nord-americana 
Ariana Grande. Segons fonts 
policials, una bomba caso-
lana va causar una explosió 
que va posar fi  a la vida de 
22 persones, la majoria de 
les quals són joves i ado-
lescents, i va provocar una 
seixantena de ferits. L’Estat 
Islàmic ha reivindicat l’au-
toria de l’atac terrorista. De 
moment ja hi ha set deti n-
guts. / DdR
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Hello International School - I

Ahora que nos acercamos al 
fi nal de curso, Hello Interna-
tional School quiere expresar, 
ante todo, su agradecimiento 

a todas aquellas personas que han confi ado 
en nosotros para su aprendizaje de idiomas, 
Han sido muchos los alumnos que han 
cursado estudios en este centro, no sólo 
durante el presente curso académico, sino 
en los más de veinte años que hace que esta 
academia está ofreciendo sus servicios en 
esta ciudad. Para los responsables y profe-
sionales que trabajamos por la constante 
mejora de la calidad de la enseñanza de 
idiomas y lo hacemos en este centro, es un 
motivo de orgullo el contar con el apoyo y 
respaldo de tanta y tanta gente para poder 
realizar nuestra tarea llenos de ilusión. 
Como se dijo anteriormente, este curso 
está a punto de acabar, pero no implica que 
cesen las actividades en Hello International 
School. Como ya es sabido, durante los me-
ses de julio y septiembre se llevarán a cabo 
los cursos intensivos de idiomas, así como 
las clases de recuperación y repaso, tanto 
de idiomas como del resto de materias es-
colares. En cuanto a los cursos intensivos, 
es bueno tener presente que la época estival 
es un período particularmente adecuado 

para el aprendizaje de idiomas, ya que los 
horarios se relajan en el trabajo (en el caso 
de los profesionales) y los escolares tienen 
prácticamente todo el día libre debido a las 
vacaciones. Por ello, tanto para unos como 
para otros, el hecho de estudiar un idioma 
en verano puede resultarles tremendamen-
te efi caz. Este hecho se reafi rma porque al 
no tener muchas obligaciones o, en el caso 
de los estudiantes, prácticamente ninguna, 
el mantener la mente ejercitada y un poco 
de disciplina pueden reportar excelentes 
resultados.

Texto cedido por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

L’AUP demana accions per afrontar 
l’emergència d’habitatge a Rubí
L’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) ha elaborat un 
dossier amb una relació 
de propostes relacionades 
amb l’habitatge a Rubí, un 
document que ha lliurat 
als responsables polítics 
i tècnics del consistori. El 
dossier respon al diagnòs� c 
realitzat per la formació 
“davant la dificultat per 
accedir a un habitatge a 
Rubí, principalment per la 
perillosa escalada de preus 
dels úl� ms anys”.

Des de l’AUP, apunten 

que han observat “amb 
preocupació com la situació 
d’emergència d’habitatge 
augmenta progressivament i 
considerem que cal portar a 
terme polí� ques proac� ves 
per tal de garantir aquest 
dret bàsic”. Segons l’Alterna-
� va, la manca de planifi cació 
i lideratge de l’administració 
en l’àmbit de l’habitatge fa 
que la ciutat de Rubí sigui 
especialment sensible als 
fenòmens especula� us pro-
pis del sector. “Actualment, 
la combinació d’un excés de 

demanda i d’una 
oferta limitada, 
juntament amb 
una administració 
sense capacitat 
d’incidència, pro-
voca una tensió del 
mercat que reper-
cuteix en la despro-
porció de preus”, 
consideren.

Per això, han 
proposat al govern 
una combinació de 
polítiques estruc-
turals i accions a 
curt i llarg termini 

per afavorir l’habitatge fora 
de mercat. Entre aquestes, 
hi ha potenciar Proursa com 
a eina per coordinar, plani-
fi car i ges� onar l’habitatge 
a la ciutat i per impulsar 
polítiques actives d’habi-
tatge des del vessant de la 
construcció, però també i 
especialment des del ves-
sant social.

També consideren ne-
cessari ampliar el parc d’ha-
bitatge públic, sigui cons-
truint o adquirint habitatge. 
En aquest sen� t, proposen 
l’adquisició –o expropiació– 
d’habitatge construït, ja que 
Rubí té un estoc d’uns 3.000 
pisos en desús.

A més, consideren ne-
cessari realitzar prospecci-
ons del perfi l de necessitats 
i del perfi l del demandant 
per ajustar al màxim l’oferta. 
També proposen fomentar 
la masoveria urbana –cedir 
habitatge a canvi que els 
llogaters assumeixin obres 
de rehabilitació i manteni-
ment– o la cessió d’usos de 
pisos mitjançant coopera� -
ves. / DdR

Jordi Muntan i Aitor Sánchez, dos dels regi-
dors de l’AUP. / Arxiu
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ERC denuncia que el govern no 
facilita informació a l’oposició
MARTA CABRERA

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) cri� ca que 
el govern local no faciliti 
a l’oposició l’accés a la in-
formació des de fa mesos 
i demana que es reverteixi 
aquesta situació: “Hem de-
manat fi ns a 5 vegades per 
diferents vies el contracte 
de manteniment de zones 
verdes i encara no se’ns ha 
facilitat”, afi rma el regidor 
republicà Joan Puntí, que 
recorda que aquest servei 
està en situació de pròrroga 
forçosa des del juliol del 
2016. “No se’ns ha facilitat 
la informació i, a més, les 
respostes han estat contra-
dictòries”. 

Tampoc s’ha facilitat 
la informació, segons el 
regidor, del contracte de 
transports de viatgers ni 
s’ha donat resposta a la sol-
licitud d’informació sobre 
el procés de regularització 
de la plantilla municipal. 
“Algunes d’aquestes sol-
licituds són del gener, és 

La formació 
demana que 
no s’u� litzin 
herbicides 
químics a 
l’espai públic
ERC presentarà en el Ple 
de maig una moció per 
demanar que es deixi 
d’u� litzar el glifosat, un 
herbicida químic, per er-
radicar les males herbes 
a la via pública i als es-
pais verds. Pel portaveu 
de la formació, Xavier 
Corbera, “cal apostar per 
altres alternatives més 
sostenibles que no afec-
tin la salut”. Aquestes 
alternatives passarien 
per arrencar les herbes 
de forma manual o auto-
ma� tzada, el fals sembrat 
o el disseny de cobertes 
vegetals. Ajuntaments 
com Barcelona o Badalo-
na ja han deixat d’u� litzar 
aquest producte. 

Regidors d’Esquerra Republicana. / M.C.

C’s porta al Ple una moció
sobre la pobresa femenina
REDACCIÓ

Ciutadans-Par� do de la Ciu-
tadanía (C’s) portarà al Ple 
municipal del maig, que se 
celebrarà l’1 de juny, una 
moció en la qual insta a 
l’Ajuntament a donar su-
port a una proposta que 
la formació ha presentat 
al Parlament de Catalunya 
per erradicar la pobresa 
femenina. 

Segons el portaveu del 

inaudit respecte anteriors 
mandats i en comparació 
amb altres ajuntaments”, 
explica Pun� , que considera 
que la situació “no és justa 
ni democrà� ca i empobreix 
la ins� tució”.

Segons  la  reg idora 
d’Esquerra Montse Soler, 
aquesta situació de manca 

d’informació “difi culta molt 
la tasca que com a oposició 
cal fer per controlar l’acció 
de govern”.

Esquerra considera 
que l’execu� u local 
amaga informació 
a la resta de grups

grup municipal, José Abadí-
as, cal avançar en les polí� -
ques de conciliació i reduir la 
bretxa salarial entre homes 
i dones. 

Per Abadías, les dades 
són preocupants: 7 de cada 
10 persones que passen 
gana al món són dones; la 
diferència salarial entre ho-
mes i dones a Espanya és del 
26% i la taxa de pobresa fe-
menina a Catalunya ha pujat 
tres punts en l’úl� m any. 
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ICV demana que es des� ni mig milió 
d’euros a comprar habitatge social
M. CABRERA

Inicia� va per Catalunya Verds 
(ICV) ha presentat una pro-
posta relacionada amb l’ha-
bitatge per tal que l’Ajunta-
ment compri immobles per 
des� nar-los al lloguer social. 
Ramon Capolat, el portaveu 
de la formació, s’ha mostrat 
molt crí� c amb l’actual polí� -
ca d’habitatge del consistori, 
ja que considera que “no és 
una prioritat, aquest 2017 hi 
ha recursos econòmics per 
diversos projectes d’inversió, 
però no hi ha recursos per 
habitatge”.

La proposta que posa so-
bre la taula la formació eco-
socialista és molt concreta: 
“Demanem que es des� nin 
500.000 euros a l’any per 
exercir el dret de tanteig i 
retracte que tenen les ad-
ministracions en els pisos de 
la Sareb”. D’aquesta forma, 
segons explica Capolat, “es 
podrien comprar 5 pisos i 
rehabilitar-los perquè siguin 
accessibles als futurs usuaris 
de lloguer social”. Tot i que 

el portaveu reconeix que 5 
pisos és molt poc, considera 
que “és millor que cap, i en 
uns anys l’Ajuntament podria 
tenir una borsa d’habitatge i 
ser un operador en el mercat 
de lloguer”.

El líder d’Inicia� va insis-
teix en el fet que aquesta 
seria una mesura a tenir 
molt en compte, donat que 
els preus actuals del lloguer 
a Rubí “són al� ssims, perquè 
hi ha poca oferta”.

De fet, Capolat creu que 
aquest és un problema que 
afecta molts rubinencs: “Se-
gons les dades de l’Ajunta-
ment, a Rubí hi ha 50 alça-
ments per impagaments de 
lloguer al mes, això vol dir 
que en un any 600 persones 
es queden sense casa”.

Aquestes famílies són 
posteriorment reallotjades 
per Serveis Socials, un fet 
que el portaveu d’ICV creu 
que es pot corregir evitant 

el problema abans que es 
produeixi: “El problema no es 
pot resoldre amb polí� ques 
de � tulars que només venen 
fum, cal prendre decisions 
pressupostàries”, i ha recor-
dat que des que governa 
el Par� t dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) a Rubí no 
s’ha incrementat el parc 
d’habitatges públics.

Promoció La Llave de Oro
A més, Capolat també ha 
estat crí� c amb l’alcaldessa 
després que aquesta es mos-
trés indignada per conèixer a 
través dels mitjans de comu-
nicació la venda de terrenys 
públics per part de l’Incasòl 
a la promotora La Llave de 
Oro per fer una promoció de 
pisos privats a Can Sant Joan: 
“L’Incasòl quan rep una oferta 
de compra la publica perquè 
tothom pugui exercir el dret 
a fer una oferta diferent, en 
aquest cas, això es va produir 
el desembre del 2016. Això és 
una evidència de la manca de 
voluntat de tenir una polí� ca 
efec� va d’habitatge”.

Ramon Capolat i Ànnia García són els regidors d’ICV. / M.C.

El PDeCAT presenta una moció perquè els bancs 
propietaris de pisos buits paguin la comunitat
C. CARRASCO

El Par� t Demòcrata Euro-
peu Català (PDeCAT) a Rubí 
presentarà al Ple del mes de 
maig una moció per tal que 
l’Ajuntament ins�  a les en-
� tats bancàries que tenen 
habitatges buits a la ciutat 
a assumir les despeses de 
la comunitat de veïns que 
els hi pertoca. Així ho ha 
explicat el portaveu de la 
formació, Víctor Puig, qui 
considera que l’adminis-
tració local ha de moure 
fitxa per acabar amb la 
morositat bancària amb 
les comunitats, despeses 
que en molts casos han 
d’assumir la resta de veïns 
o propietaris.

Puig considera que 
l’Ajuntament ha de posar 
en marxa polí� ques efec-
� ves d’habitatge “perquè 
avui dia no les està apli-
cant” i assenyala la difi-
cultat d’accés a l’habitatge 
com un dels problemes que 
pateix la ciutat. Segons el 
líder nacionalista, a Rubí 
és difícil trobar pisos de 

lloguer a preus raonables, 
una situació en la qual, en 
gran mesura, contribueix el 
fet que hi hagi 3.000 pisos 
buits a la ciutat en mans 
d’en� tats bancàries.

El portaveu del PDe-
CAT creu que l’Ajuntament 
ha d’incrementar el parc 
d’habitatges de lloguer i 
impulsar programes per 
mobilitzar aquests 3.000 
pisos buits dels bancs. Puig 
ha posat com a exemple el 
programa del consistori de 
Sant Cugat, dotat amb mig 
milió d’euros, per mobilit-
zar l’habitatge desocupat. 
Puig ha cri� cat, a més, que 
el govern rubinenc es� gui 
sent més contundent amb 
els petits propietaris que 
tenen un pis buit, que amb 
bancs i en� tats fi nanceres.

D’altra banda, la diputa-
da del PDeCAT Lourdes Ciu-
ró ha visitat aquest dilluns 
la ciutat i ha explicat les ac-
cions que s’estan posant en 
marxa en matèria d’habitat-
ge en l’àmbit supramunici-
pal. Ciuró s’ha referit a una 
inicia� va legisla� va popular 

(ILP) que s’està tramitant al 
Congrés per lluitar contra 
les ocupacions d’habitatges 
de par� culars i també de 
l’administració.

En aquest sentit, la 
iniciativa vol acabar amb 
les ocupacions de pisos 
per part de les màfi es que 
s’aprofiten de la lentitud 
de la justícia espanyola i 
que, fins i tot, arriben a 
extorsionar els propietaris. 

La nova norma vol canvi-
ar la llei d’enjudiciament 
criminal perquè quan es 
denunciï una ocupació es 
dic�  ràpidament una ordre 
de llançament i que es 
comuniqui la situació a l’ad-
ministració competent per 
tal que aquesta dictamini 
si es tracta d’una família 
vulnerable o no, i si fos el 
cas, reconduir-los cap a un 
habitatge social.

El portaveu del PDeCAT, Víctor Puig, i la diputada al Congrés Lourdes 
Ciuró. / Iban Coca
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De tots és sabut el greu problema 
d’accés a l’habitatge que pateix 
actualment la ciutadania que 
resideix a l’àrea metropolita-

na. I no per falta d’immobles. A Rubí, per 
exemple, es calcula que hi ha 3.000 pisos 
tancats on no hi viu ningú, alguns dels quals 
són propietat d’entitats fi nanceres després 
que els seus antics propietaris no poguessin 
pagar la hipoteca. 

El gran problema rau en l’escassa oferta 
que hi ha a la ciutat de pisos de lloguer, que 
encareix el preu de forma notable. Mentre 
hi ha 3.000 pisos buits, hi ha famílies que no 
poden accedir al mercat de lloguer, perquè 
és car i insufi cient. 

Això provoca dos grans problemes en 
l’accés a l’habitatge. Els joves que es volen 
independitzar tenen moltes difi cultats per 
pagar el lloguer i opten per marxar a altres 

Respecte vs diversitat funcional
El ritme de vida que tenim, sovint ens fa 
passar per alt algunes situacions, llocs i/o 
percepcions de la realitat tot i anomenar-
nos respectuosos amb la resta d’éssers hu-
mans. Si parem atenció a petits detalls, ens 
podem adonar de les moltes coses referents 
al respecte a les persones que ignorem i de 
manera més accentuada si parlem de per-
sones amb diversitat funcional.

Fa uns mesos que observo la ciutat i 
veig com les voreres d’alguns barris i zo-
nes estan totalment inaccessibles, locals i 
establiments públics que necessiten una 
reforma i sobretot faltes de respecte cap a 
aquest col·lectiu.

Faltes de respecte que tenen a veure 
amb els aparcaments a sobre de la vorera, 
estacionament en zona reservada per a gent 
amb diversitat funcional (tot i que no he vist 
cap senyal que surti escrit així), m’he trobat 
algunes que encara diu minusvàlids, com 
la de l’aparcament més proper a la piscina 

de Can Rosés. A totes aquestes accions 
realitzades per persones, les defi neixo com 
a actes incívics.

La falta de civisme donaria per una altra 
carta, però centrant-me únicament en la 
diversitat funcional vull destacar la manca 
de civisme d’algunes persones en la conser-
vació dels recentment estrenats gronxadors 
adaptats. Aquests es van estrenar al mes 
de gener i ara, només 4 mesos després, es 
troben sense els arnesos de seguretat, en el 
millor dels casos. No es tracta d’una falta de 
manteniment, són nous! És un acte incívic, 
els infants no tenen dret a jugar? Facilitem 
entre tots que això sigui possible per a tots 
els infants de la ciutat.

Laura Titos

Becas denegadas de estudio
Soy un trabajador mileurista, de 52 
años, casado y con dos hijos. Cristina, 
de 22 años y Víctor, de 19 años. Buenos 
hijos, como personas y también como 

ciutats més accessibles, per exemple Ter-
rassa, o bé per quedar-se més temps a casa 
dels pares, provocant un ajornament dels 
seus projectes vitals.

En segon lloc, la impossibilitat de 
moltes famílies per accedir a un habitatge 
provoca ocupacions il·legals massives dels 
pisos buits. A Rubí es calcula que hi ha 
més de 500 habitatges d’aquestes caracte-
rístiques. 

Si a això li sumem que cada mes, 50 
famílies són expulsades de les seves cases 

perquè no poden pagar el lloguer, la situació 
sembla realment greu.

Davant d’això, cal que les administraci-
ons actuïn, cadascuna a través de les seves 
competències, per frenar l’escalada de preus 
del lloguer i per dotar-se d’una borsa de 
lloguer social per aquelles persones que no 
poden accedir a un habitatge en el mercat 
privat i que, ara mateix, es veuen abocades 
a ocupar pisos de forma il·legal.

En el cas de l’administració local, 
l’Ajuntament de Rubí hauria d’accelerar 

la seva política d’habitatge. Aquest 2017, 
està previst augmentar l’IBI un 50% dels 
pisos buits, una mesura interessant però 
insufi cient per si mateixa.

 Tot i les escasses competències que 
disposa el món local, hi ha mesures que 
altres municipis ja han aplicat i que a Rubí 
encara no han estat notícia. Per exemple, 
multar els bancs que tenen pisos buits, 
com ha fet Terrassa, o crear una borsa de 
mediació per al lloguer social efectiva, en el 
cas de Sant Cugat.

En qualsevol cas, es fa prioritari em-
prendre accions des del món local per fer 
front a la situació i teixir complicitats amb 
la resta de municipis de l’àrea metropolitana 
per pressionar la resta d’administracions, 
que són les qui realment tenen competèn-
cies per fer front al problema de l’habitatge 
des de tots els seus vessants. 

Cartes de la ciutadania
estudiantes. Cursan dos carreras difíciles, 
4º de Bioquímica ella, y 2º de Química él,  
al que este año le han denegado la beca. El 
motivo es que cambiamos de residencia. 
Vivimos con mi suegra, una persona mayor 
de 88 años con Alzheimer y movilidad 
reducida, entre otras cosas, y los chicos, ya 
mayorcitos, tenían que dormir en la misma 
habitación. 

A fi nales de 2014, tuvimos la oportunidad 
y la necesidad de cambiarnos de residencia. 
Nos trasladamos de nuestro piso, un 
segundo sin ascensor y con tres habitaciones, 
a la casa de mis padres, ya fallecidos, de 
cuatro habitaciones en una primera planta. 
Alquilamos nuestro piso cinco meses en el 
2015 (500 euros al mes). Esto ha hecho que 
supere los límites del conjunto de elementos 
patrimoniales que establecen las bases de la 
convocatoria, denegándole la beca. 

Como consideramos que era injusto, 
que la administración cogía los datos de los 
dos hermanos de la misma declaración de la 

Lloguers pels núvols
EDITORIAL
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renta y no había alguna por ser dos, apeló 
por dos veces sin éxito. 

Finalmente, decidimos recurrir al Síndic 
de Greuges. Desgraciadamente para mi, éste 
ha valorado que no observa irregularidades 
en la actuación de la administración a partir 
de la ley actual. 

Estoy totalmente defraudado con esta 
institución porque no ha entrado a valorar el 
por qué y si es justo o no que sea la misma 
carga familiar un hijo que dos si ambos 
estudian a la vez. 

Sí señores, ya lo ven, estudiantes que 
valen y que se pueden ver privados de 
seguir haciéndolo por tener la mala suerte 
de vivir en una familia humilde con poco 
poder adquisitivo. Y además con unas leyes 
injustas que hacen que solo puedan estudiar 
los estudiantes de familias adineradas. 

Mi mujer y yo haremos lo imposible 
para que sigan estudiando porque valen y 
se lo merecen. 

Pedro Valero

El Tuit de la setmana               24 de maig

AMPA PauCasals Rubí @Ampa_Pau_Casals 

Premis #Hacktheschool 
@FundacioBofi ll 
Hem rebut una 
menció especial! 
Molt contentes/s 
pel reconeixement! 
#rubicity

HUMOR



Ens situem just en la meitat 
d’aquest mandat municipal, 
segurament el més convuls 
de la història de la democrà-
cia des de l’any 1979: tenim 
un Ple Municipal dividit i 
un govern amb incapacitat 
per dialogar malgrat la seva 
posició de debilitat, amb sis 
regidors del PSC, un regi-
dor trànsfuga i uns suports 
externs que no donen gaire 
estabilitat: un grup munici-
pal de Ciutadans que s’ha 
acabat fracturant en dos, i 
dos regidors del Partit Po-
pular que es troben en una 
situació molt delicada.

El pitjor de tot és la 
sensació que tenim molts 
veïns que les perspectives 
no ajuden a ser massa opti-
mistes respecte als dos anys 

Em sembla bé defensar els 
estats com a confluència 
d’interessos sempre que els 
benefi cis, drets fonamentals 
i el progrés personal dels ciu-
tadans (de qualsevol Estat 
europeu) estiguin coberts. 
De moment i per començar, 
seria preferible la suprema-
cia de “les regions europees 
(i Estats petits)” per sobre 
dels Estats. Fem-nos aquesta 
pregunta: per qui i per què 
governa un parlament? Pels 
ciutadans, pel seu benestar? 
O per un SISTEMA que no 
els té en compte, sinó que els 
tracta com a simple peça de 
l’engranatge econòmic?

No es pot mantenir una 
economia compartida amb 
aquestes desigualtats, cal fer-
hi canvis. I cal NO supeditar 
els interessos socials per 
mantenir l’economia com 
a referència de convivència. 
Això està passant a Grècia, 
Portugal o Espanya com a 
exemples punyents.

La incidència del deute 
sobre les societats és una llo-
sa massa feixuga de suportar 
quan a la classe treballadora 
(els que viuen d’una nòmi-
na) se’ls hi fa pagar (com a 
Espanya). Això augmenta 
la distància entre les classes 
socials. La realitat és que els 

El pensament republicà 
rubinenc ha seguit el mo-
del tradicional de la revo-
lució francesa, impulsada 
pels moviments liberals, 
radicals, fonamentats en 
una Carta de Constitució 
que declara i defensa els 
drets del poble i condueix 
a la democràcia. Amb la 
singularitat d’una clara ne-
cessitat autonòmica dife-
renciada de l’estat espanyol, 
que ha rebutjat sempre el 
federalisme.

El caràcter rubinenc 
s’ha expressat sempre anti-
monàrquic, antimilitarista, 
i anticaciquistes, ‘Qui ser-
veix no és lliure’. I de la 
vida al camp es va passar 
sobtadament a la vida a la 
fàbrica i a la de l’obrer que 
es busca la vida.

Veieu les proves histò-
riques; en les eleccions ge-
nerals del gener del 1869, 
que van derrotar a la reina 
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que queden de mandat i que, 
malgrat la situació d’inesta-
bilitat evident, l’alcaldessa és 
incapaç de fer un gir, assumir 
aquesta realitat i obrir un 
camí de diàleg amb tota 
l’oposició, sense excepcions, 
per així poder acabar la seva 
trajectòria com alcaldessa, 
almenys, amb un mínim de 
dignitat personal i política.

Però dia a dia, ple a ple, 
ens trobem que l’alcaldessa 
i els seus fi dels han decidit 
escollir un camí de no retorn 
que perjudica, per sobre de 
tot, la nostra ciutat, i a totes 
les persones que vivim a 
Rubí, i que volem viure en 
una ciutat millor, en lloc de 
viure en una ciutat estanca-
da, aturada i decadent.

No ajuden, tampoc, les 
formes clientelars d’actu-
ar de l’alcaldessa i el seu 
govern, molt típiques del 

punts d’atenció social estan 
desbordats. El sou base (i 
no tant base) ja no permet 
allunyar-se de la pobresa, la 
fa augmentar. La caixa de 
reserva de les pensions té 
els dies comptats. La preca-
rització dels serveis socials 
per manca d’inversions es 
pateix a tots nivells. La desa-
parició del poder adquisitiu 
d’un segment de la societat 
ha desembocat en la por a 
inversions i la pèrdua d’ini-
ciatives empresarials.

La classe mitjana està en 
perill d’extinció i la classe 
treballadora està sent abo-
cada a la “classe miserable”, 
la que treballa quan pot i re-
mena escombraries. Aquesta 
és l’Europa i l’entorn que 
volem? I no oblidem la cor-
rupció, i la llei “convenient” 
que la permet enquistada a 
Espanya.

Cal que la dignitat torni 
a la vida de tothom.

És urgent un canvi total 
de perspectiva. No n’hi ha 
prou amb “pedaços legisla-
tius”. S’ha de desglobalitzar 
molta part de l’activitat 
econòmica. Les regions han 
de ser autosufi cients en la 
mesura que s’ho puguin 
permetre. El liberalisme ha 
de treballar supeditat com-
pletament als costos socials 
reals, a la capacitat d’auto-
sufi ciència de les regions i 

Isabel II, Rubí vota unàni-
mement a Francesc Pi Ma-
ragall, que era socialista, 
federalista i republicà. 

El setembre del 1869, el 
diputat provincial rubinenc 
Josep Palet, va aconseguir 
reunir un exèrcit de més de 
1.500 voluntaris per sortir 
a combatre, defensant la 
República Catalana. Va 
ser derrotat per l’exèrcit 
espanyol.

E l  març  de l  1873 , 
l’Ajuntament de Rubí va 
proclamar la República 
Federal, tots els republi-
cans espanyols es van alçar 
i van aconseguir expulsar la 
corrupta reina Isabel II, i es 
va formar el primer Estat 
Català. En les eleccions 
generals del maig del 1873, 
els rubinencs voten unàni-
mement a Baldomer Los-
tau, un republicà federal.

Amb l’arribada al po-
der del rei Alfonso XII, 
només podien votar els 
majors contribuents, els 
capitalistes de l’època. En 
conseqüència, a les elec-

manual d’estil del PSC que, 
encara que siguin legals, 
donen una imatge de repú-
blica bananera. I no podem 
oblidar en aquest cas la 
complicitat necessària dels 
regidors de Ciutadans i del 
Partit Popular, que es con-
vertiran com aliats en el Ple 
Municipal en un malson per 
l’alcaldessa.

Demanem que, pel bé 
de la nostra ciutat, aquest 
govern i l’alcaldessa al da-
vant rectifi quin per l’interès 
general de la nostra ciutat, i 
el primer que faci en aquesta 
segona part del mandat la 
màxima responsable de la 
corporació sigui destituir al 
regidor trànsfuga, i comen-
çar una nova etapa. Sense 
aquest primer pas, el camí 
de no retorn, la fugida en-
davant, es consolidarà i serà 
una mala notícia per Rubí.

a la dignitat ciutadana, o si 
no desaparèixer. Globalitzar 
sí, però només allò que faci 
avançar la humanitat. També 
ajudaria un canvi de menta-
litat de la ciutadania, en la 
línia d’aconseguir el màxim 
d’autosufi ciència personal. 
Això permetria repartir la ri-
quesa i els recursos globals.

Hem de tornar a recu-
perar-nos ràpidament per 
tornar a acumular benestar. 
Per començar, a Catalunya, 
disposar dels nostres recur-
sos és bàsic per eliminar 
d’un sol cop les retallades 
socials. Però no n’hi ha prou. 
Si es vol fer un tomb sense 
“descarrilar” s’ha d’establir 
un nou punt de partida pel 
liberalisme i, malgrat pugui 
semblar contradictori, s’ha 
d’encerclar la seva activitat, 
tant territorial com norma-
tiva. A Espanya, els nous 
autoanomenats liberals van 
en direcció contrària, i són 
al poder. Desgraciadament, 
les “Urnes” espanyoles no 
sembla que es volen moure 
gaire d’on són, però tampoc 
la seva oferta política per-
met marges de maniobra en 
aquest sentit. “Surten del foc 
i cauen a les brases”. A Espa-
nya no se li veu una sortida, 
però a Catalunya Sí.

Amb un país nou podrí-
em! Ben segur! Amb un País 
nou podrem.

cions del 1891 a Rubí va 
guanyar un conservador i la 
premsa proclamava frau en 
les actes electorals locals.

Tot i  la monarquia, 
l’any 1917, l’Ajuntament 
es manifesta a favor de 
l’autonomia catalana re-
publicana. I els anys 1919-
1920, va tornar a guanyar 
un republicà, Domènec 
Palet.

El dia del 14 d’abril 
del 1931, Rubí va votar 
unànimement la Repúbli-
ca. Va ser quan Francesc 
Macià i Lluís Companys, 
precipitadament, i sense 
tenir ni tan sols un Estatut 
d’Autonomia, van declarar 
la República Catalana, com 
estat integrat d’una confe-
deració de pobles ibèrics, 
que també va ser rebutjat 
pel govern espanyol.

Cal recordar també que 
en les primeres eleccions 
municipals  democràti-
ques de l’any 1977, Rubí 
va votar unànimement a 
comunistes, socialistes i 
nacionalistes catalans.

El camí de no retorn

Europa en Perill. Espanya 
a la UVI. I Catalunya?

Rubí, ciutat 
històricament republicana



REDACCIÓ

38 persones de més de 45 
anys, i prioritàriament ma-
jors de 55 anys, en situació 
d’atur i sense prestacions 
socials treballaran per a 
l’Ajuntament de Rubí du-
rant un any a través de 
Plans Locals d’Ocupació. 
Els perfi ls professionals que 
es busquen són majorità-
riament peons de paleta 
i jardiner, administrati us i 
ofi cials de paleta. 

En tots els casos està 
previst que comencin a tre-
ballar per a l’administració 
local l’1 de juliol derivats 
pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), que s’en-
carrega de fer la selecció 
prèvia dels candidats. Així, 
per optar-hi cal estar inscrit 
com a demandant de feina 
al SOC, que per fer la se-
lecció ti ndrà en compte la 
situació personal de cada 
sol·licitant, la seva xarxa 
relacional i les seves condi-
cions socioeconòmiques.

Les 38 persones selec-
cionades tindran accés a 

contractes de jornada com-
pleta amb una durada de 
12 mesos. “Les persones 
aturades de més de 45 anys 
tenen una difi cultat afegida 
en el moment de tornar al 
món laboral. Facilitar que 
tornin a tenir feina també 
és una manera d’evitar el 
risc de l’exclusió social que 
en aquest col·lectiu aug-
menta exponencialment 
quan deixen de rebre pres-
tacions”, diu el regidor de 
Desenvolupament Econò-
mic Local, Rafael Güeto.

Aquests plans locals 
d’ocupació seran possi-
bles gràcies al Programa 
Complementari de Foment 
de l’Ocupació Local de la 
Xarxa de Governs Locals 

2016-2019 de la Diputació 
de Barcelona que els sub-
venciona amb 931.606,54 
euros. 

D’aquests,  l ’Ajunta-
ment en rebrà la meitat 
(465.803,27 euros) durant 
el 2017 i l’altra meitat du-
rant el 2018. L’administra-
ció local assumeix el cost 
de les indemnitzacions de 
final de contracte, dels 
materials i els equips de 
protecció individuals que 
corresponguin a cada lloc 
de treball.
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El govern de la Generalitat 
de Catalunya ha anunciat 
que impulsarà una nova 
promoció d’habitatge pro-
tegit de lloguer a Rubí, 
al Masnou i als barris del 
Carmel i el Polvorí de Bar-
celona.

La dotació pressupos-
tària total per fer aquests 
nous 100 pisos és de 6,6 
milions d’euros i es cons-
truiran en parcel·les de 
l’Insti tut Català del Sòl (In-

casòl) o bé en solars cedits 
pels ajuntaments.

En el cas de Rubí, els 
habitatges es construiran 
al carrer Marconi, just 
darrere de l’escola 25 de 
Setembe, a la zona de Can 
Sant Joan, i aniran íntegra-
ment desti nats al lloguer 
social. Les obres estan pre-
vistes pel 2018 i es preveu 
que puguin entrar a viure 
els primers inquilins durant 
el 2019. / DdR

El consistori contractarà 38 aturats de més 
de 45 anys a través de plans d’ocupació

La Generalitat construirà 
26 habitatges de protecció 
social a Can Sant Joan

L’alcaldessa i el regidor de Desenvolupament Econòmic Local, donant la benvinguda als benefi ciaris de 
l’últi ma edició dels plans d’ocupació. / Localpres

Es busquen 
professionals 
que treballin 
de peons de 
paleta, jardiners, 
administrati us i 
ofi cials de paleta

La promoció d’habitatge social estarà ubicada al carrer Marconi, 
darrere de l’escola del 25 de Setembre. / M.C.
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E S P E C I A L  M O T O R

INVENTANDO UNA NUEVA 
DIMENSIÓN
Bienvenidos a la nueva dimen-
sión del SUV PEUGEOT 5008. El 
nuevo SUV PEUGEOT 5008, a 
la vez potente, de líneas � nas, 
tecnológicas y elegantes, se ha 
diseñado pensando exclusiva-
mente en ampli� car la experien-
cia sensorial y en desarrollar el 
radio de acción. 

NUEVO CONCEPTO DE LI-
BERTAD
A bordo del SUV de 7 plazas 
Peugeot 5008, solo o en grupo, 
tu experiencia de conducción 
cobra una nueva dimensión. 
Disfruta de una luz excepcional 
en un ambiente de alta gama 
a través del techo panorámico 

Peugeot 5008, el SUV de nueva dimensión 

practicable. Siéntate en los 
asientos con función masaje 
multipuntos, personaliza tu 

ambiente interior gracias al 
Peugeot i-Cockpit® Amplify y 
disfruta del sistema de sonido 

de alta � delidad de la marca 
Focal®.

PARA HACER Y EXPLORAR 
TODO LO QUE QUIERAS
El SUV PEUGEOT 5008 es total-
mente modular para adaptarse a 
todo lo que quieras, ya sea viajar 
en grupo (hasta siete personas) 
o aprovechar plenamente el 
gran volumen de carga del ma-
letero. Equipado con el terminal 
de carga Dockstation integrable 
en el maletero, podrás ampliar 
los límites de tu movilidad rea-
lizando los últimos kilómetros 
de tus desplazamientos a los 
mandos de la bicicleta eléctrica 
e-Bike eF01.

PLACER RESPONSABLE
El diseño del nuevo SUV PEU-
GEOT 5008 se ha optimizado 
para aumentar la seguridad y el 
placer de conducción gracias a 

un aligeramiento signi� cativo 
del chasis, de la caja y de los 
equipamientos. En combinación 
con las motorizaciones e� cien-
tes BlueHDi, PureTech o THPi y 

la caja de cambios automática 
EAT6, el nuevo SUV PEUGEOT 
5008 abre la vía a una nueva 
era de SUV de más altas pres-
taciones.
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E S P E C I A L  M O T O R SUSPENSIÓ I AMORTIDORS
-Què passa si condueix amb 
amortidors en mal estat?
-Els amortidors tenen la fun-
ció important, entre altres, 
de mantenir els pneumàtics 
en contacte continu amb 
l’asfalt. Un amortidor en 
mal estat suposa una menor 
adherència a la carretera, in-
estabilitat i manca de control 
del vehicle i un increment en 

Consells de motor
la distància de frenada.
-Quin és l’interval de subs-
titució dels amortidors?
-La degradació dels amorti-
dors depèn en gran mesura 
de la fatiga a què siguin sot-
mesos (tipus de conducció, 
tipus de superfície per la qual 
circula, etc.) de manera que 
els intervals de substitució 
dels amortidors són varia-
bles, però de mitjana s’han 

de substituir cada 60.000 o 
80.000 km.
-Amb quina periodicitat he 
de revisar els amortidors i la 
suspensió?
-La revisió d’aquests ele-
ments la marca el fabricant 
i es troba inclosa en els 
elements que cal controlar 
amb les diferents revisions 
de manteniment del vehicle. 
De mitjana les revisions s’han 

de realitzar cada 20.000 km 
aproximadament.

FILTRES
-He de canviar el � ltre d’oli 
quan canviï l’oli?
-El filtre ha de canviar-se 
amb la periodicitat que in-
diqui el fabricant.

En general, si els intervals 
de canvis d’oli són llargs 
o el motor ha treballat en 
condicions d’ús dures hem 
de substituir el � ltre en cada 
canvi d’oli, en cas contrari 
es pot substituir cada dos 
canvis d’oli.
-Quin és l’interval de subs-
titució del � ltre de l’aire?
-És aconsellable realitzar la 
substitució del � ltre un cop 
l’any o cada 20.000 km (ex-
cepte en cas d’especi� cació 
contrària del fabricant).

En condicions de con-
ducció per zones polsoses 
l’interval de substitució, òb-
viament, serà més reduït.
-Per què s’ha de substituir el 
� ltre de l’aire del motor?
-Si no existís el filtre les 

partícules de pols en sus-
pensió que arrossega l’aire 
arribarien fins a l’interior 
del motor i el perjudicarien 
considerablement.

Un filtre d’aire en mal 
estat pot provocar el desgast 
prematur de les parets dels 
cilindres, un increment en 
el consum de combustible i 
d’oli, la disminució del rendi-
ment del motor, l’increment 
de les emissions contami-
nants, etc.
-Quin és l’interval de subs-
titució del � ltre de com-
bustible?
-El � ltre s’ha de substituir 
seguint les especi� cacions 
del fabricant. Tanmateix, 
com a norma general el 
canvi sol realitzar-se cada 
30.000 km.
-Quina és la missió del � ltre 
de l’habitacle?
-Aquest � ltre s’encarrega de 
retenir les partícules de pols, 
pol·len i, � ns i tot, � ltra algun 
dels elements contaminants 
que emeten els vehicles que 
circulen davant nostre, com 

ara el sutge, per evitar que 
arribin a l’habitacle dels 
passatgers.
-Per què es fa necessari 
canviar el � ltre de l’habi-
tacle?
-El � ltre té una capacitat de 
retenció limitada i una ve-
gada assoleix el seu límit de 
saturació deixa de complir les 
funcions de � ltrat i, � ns i tot, 
pot arribar a crear � oridura, 
bacteris, etc.

Per a persones al·lèrgiques 
compleix a més una funció 
preventiva i fa que dismi-
nueixin els plors, esternuts, 
mocs i altres reaccions deri-
vades d’aquesta al·lèrgia.
-Quin és l’interval de subs-
titució del � ltre de l’habi-
tacle?
-La periodicitat de la substi-
tució l’estableix el fabricant. 
Tanmateix, en condicions de 
conducció molt contaminant, 
com és la circulació urbana 
o per camins polsosos, és 
recomanable substituir el 
filtre un cop l’any o cada 
15.000 km.
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Citroën C4 Picasso
El nuevo C4 Picasso dispone 
de un nuevo frontal dinámico. 
Conserva su característica 
firma luminosa de a tres ni-
veles, símbolo actual de la 
marca CITROËN. La calandra 
se divide en dos, separada 
por el paragolpes del color de 
la carrocería. Los faros, muy 
afilados, adoptan una nueva 
forma, que los estira hacia el 
exterior.

El techo bitono en negro 
subraya el carácter y el dina-
mismo del nuevo C4 Picasso. 
Disponible como opción, en 
todos los colores de carroce-
ría, esta nueva posibilidad de 
personalización pone en valor 
su silueta de monovolumen. 
Incorpora, también, las co-
quillas de los retrovisores en 
negro brillante.

¡Sus ópticas son cada vez 
más hipnóticas! Gracias a sus 
luces traseras con efecto 3D, 
serie en el nuevo C4 Picasso. 
Este nuevo diseño, moderno y 
tecnológico genera un efecto 
de profundidad que carac-
teriza la identidad luminosa 
trasera.

A bordo del nuevo mono-
volumen C4 Picasso, CITROËN 
confirma su saber hacer en 
materia de confort. Una in-
vitación a viajar, en familia o 
solo, y a disfrutar de una doble 
experiencia de conducción 
única gracias a su agilidad y 
a su comportamiento en ruta, 
además de sus numerosos 
equipamientos.

En el C4 Picasso, todos 
los pasajero van en 1ª clase. 
Con el Pack Lounge, te sen-
tirás como en casa, todo está 
pensado para tu confort. El 
espíritu loft se refleja espe-
cialmente en los siguientes 
equipamientos:
-Asientos delanteros con fun-
ción masaje
-Asiento “Relax” que permite 
al pasajero delantero descan-
sar las piernas.
-Reposacabezas “Relax” en 
las dos filas de asientos para 
garantizar un apoyo ideal.

A bordo, todo son materia-
les suaves y cálidos. El Nuevo 
CITROËN C4 Picasso dispone 
de un salpicadero en slush 
y un tratamiento específico 
de los paneles de las puertas 
que garantizan la suavidad al 
tacto. A esto se suma una gran 
variedad de tejidos y cueros de 
alta calidad.
 
¿Necesitas espacio de carga? 
El Nuevo CITROËN C4 Picasso 
ha sido pensado para respon-

der a todas tus necesidades 
en materia de modularidad y 
habitabilidad. 

Puedes conseguir un suelo 
totalmente plano al ocultar 
los asientos de la segunda 
fila o incluso cargar objetos 
largos (más de 2,5 m) al plegar 
el asiento del pasajero a la 
posición mesita. Al contrario, 
si la familia crece, basta con 
desplegar los asientos disimu-
lados bajo el suelo.

Otro punto fuerte del Nue-
vo C4 Picasso es su maletero. 
El diseño del portón sugiere 
amplitud y robustez. Ofrece 
una buena accesibilidad y un 
volumen que oscila entre los 
537 litros y los 630 con los 
asientos traseros en posición 
avanzada. 

Además de ser un portón 
con apertura eléctrica, el nue-
vo C4 Picasso innova e integra 
el portón manos libres que 
aumentará el confort de quién 
lo emplea. Este equipamiento 
permite una apertura fácil del 
portón trasero, incluso con 
las manos ocupadas, gracias 
a un sensor en el paragolpes 
trasero. El portón se abrirá o 
cerrará solo con un simple 
gesto como pasar el pie por 
debajo del coche.

 La nueva pantalla táctil 
de 7’’ que equipa el Nuevo 
CITROËN C4 Picasso, dispone 
de un interfaz mejorado y es 
de tipo capacitiva (similar a 
los smartphones de última 
generación). Esta nueva ge-
neración del monovolumen 
dispone igualmente de la 
posibilidad de gestionar in-
dependientemente la pantalla 
de 12 pulgadas y la pantalla 
táctil, y además ofrece una 
nueva interface de navega-
ción denominada CITROËN 
Connect Nav.

Este nuevo sistema de 
navegación 3D, táctil y co-
nectado en tiempo real, ofrece 
la posibilidad de agrandar el 
objetivo con dos dedos (tipo 
iPad) y gracias a su cartografía 
mejorada facilita el guiado.

Con el fin de simplificar 
los interfaces táctiles y con-
seguir una conducción más 
segura, dispone de un sistema 
de reconocimiento vocal.

Con la ayuda de un sensor 
de radar, el dispositivo detecta 
el vehículo delantero y man-
tiene automáticamente la 
distancia de seguridad elegida 
por el conductor, llegando 
incluso a detener el vehículo, 
actuando sobre el freno y el 
acelerador. Regulador de la 

velocidad disponible entre 30 
y 180 km/h. 

Este sistema actúa en dos 
tiempos: una alerta al de-
tectar el primer síntoma con 
un mensaje de tipo «mantén 
la atención» asociado a un 
sonido. A la 4ª vez que se ha 
activado la alerta, el sonido se 
hace más fuerte y aparece el 
mensaje “haz una pausa”. El 
sistema no interviene sobre 
los mandos del vehículo para 
garantizar su manejabilidad.



1. PLANTAR
• No plantes demasiado apre-
tado, dales espacio a las 
plantas para que se desa-
rrollen bien de acuerdo a su 
tamaño.
• Excava hoyos amplios; 
saca todas las malas hierbas 
que puedas y mezcla la tierra 
con un abono orgánico, por 
ejemplo, estiércol, mantillo, 
compost, turba, etc. En lugar 
del abono orgánico puedes 
emplear abono mineral (fer-
tilizante químico), pero sólo 
como alternativa, ya que es 
preferible el primero en el 
momento de la plantación.
• En el caso de los árboles, 
no olvides clavar y sujetar el 
ejemplar a un tutor fi rme para 

Consejos para tu jardin en verano
que se mantenga vertical.

2. REGAR
• Para saber regar las plantas 
es necesaria mucha obser-
vación y aprender de los 
errores.
• Durante el primer año des-
de la plantación no descuides 
el riego porque todavía las 
raíces son poco profundas.
• Riega por la mañana tem-
prano o al atardecer, no con 
el sol en todo lo alto.
• Aporta más agua si la planta 
está a pleno sol o si está ex-
puesta a los vientos.
• No mojes las fl ores porque 
durarían menos.
• Siempre es mejor quedarse 
corto a pasarse.

3. ABONAR
• Todos los años debes apor-
tar a todas tus plantas (árbo-
les, arbustos, rosales, fl ores, 
césped, etc.) algún tipo de 
abono.
• Puedes abonar sólo a base 
de abonos orgánicos, como 
estiércol, mantillo, compost, 
humus de lombriz, guano, 
turba…, pero lo mejor es 
usar un abono orgánico 
combinado con un abono 
mineral.
• El abono orgánico se hace 
en invierno u otoño, exten-
diendo en el suelo una capa 
de 2 ó 3 cm (si es guano, 
menos); luego se entierra 
ligeramente con la azada. 
Una vez al mes o cada dos 

meses (en invierno, nada), 
esparce un puñado de grá-
nulos de fertilizantes mine-
rales convencionales en la 
base de las plantas, por ej., 
Nitrophoska. Si usas los lla-
mados fertilizantes de lenta 
liberación, los nutrientes 
los suelta poco a poco, a lo 
largo de 3 meses o más, y 
es sufi ciente con una aplica-
ción en primavera y otra en 
otoño en lugar de un poco 
cada mes.
• Te recomiendo, por último, 
que añadas a la tierra, o que 
pulverices sobre las hojas, 
quelatos de hierro y otros 
micronutrientes con el fi n de 
prever la carencia de hierro 
y así tener hojas más verdes. 

Esto hazlo una vez al mes.
• El césped abónalo con 3 
aplicaciones/año. 

4. ELIMINAR MALAS 
HIERBAS 
• Si quieres tener un jar-
dín libre de malas hierbas, 
toma nota de los siguientes 
consejos:
• En macizos de arbustos, 
rocallas, jardines de cactus, 
caminos de grava, etc., antes 
de plantar, coloca una malla 
antihierbas. Sobre la malla 
extiende cortezas de pino, 
chinos o gravas de colores 
para conseguir un acabado 
estético.
• Otra opción son los acol-
chados o mulching. Consiste 

en recubrir el suelo al pie de 
las plantas con cortezas de 
pino, grava, paja, mantillo, 
turba, mantillo, compost… 
Muy eficaz para que no 
germinen semillas.
• Las Hierbas Perennes 
como la Grama, Juncia, 
Cañota, Correhuela, etc. 
son difíciles de erradicar 
porque rebrotan una y otra 
vez. Si las arrancas a mano 
o con azada, teniendo cons-
tancia, se irán debilitando y 
cada vez saldrán menos sin 
necesidad de recurrir a los 
herbicidas tipo Glifosato.
• Riega el día antes de des-
hierbar para que el terreno 
esté húmedo y así extraer las 
malezas con más facilidad.
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Anuncia’t 
en aquesta 

secció

Truca’ns al
93 588 46 14
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Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

Ser positi vo en leucemia, hace 
muchos años, era signifi cado 
de tener que liberar al animal 
de una mínima esperanza y ca-
lidad de vida, pero nada más 
lejos de la realidad, puesto 
que los estudios y estadísti cas 
han demostrado que un gato 
afectado de FeLV (leucemia) 
ti ene las mismas posibilidades 
de vivir que otros gatos, así 
como de morir por causas no 
relacionadas con el virus. 

Y es aquí donde asociacio-

Por una vida digna
nes que velamos, luchamos, 
tomamos parti do y promove-
mos una vida digna para estos 
gatos, tanto para positi vos en 
leucemia como en inmunode-
fi ciencia, que durante déca-
das han sido desahuciados y 
condenados a morir, inclusive 
hasta día de hoy, dado que a 
pesar de que haya comuni-
dades autónomas dónde la 
eutanasia está prohibida, es 
la políti ca que se aplica en la 
mayoría de ayuntamientos de 

este país, siendo una prácti ca 
habitual y que se realiza en 
la más absoluta clandesti-
nidad, una realidad de la 
que no se habla. Quizás con 
estas afirmaciones estamos 
promoviendo una denuncia 
pública, que las asociaciones 
de protección animal sabe-
mos, conocemos, de que en 
muchos centros y refugios de 
nuestra comunidad autónoma 
y provincia se lleva a cabo esta 
acti vidad siguiendo la políti ca 
de sacrificio, tanto si estos 
animales han desarrollado la 
enfermedad como si no. 

Hoy en día, un gato po-
siti vo a leucemia, es un gato 
con una enfermedad crónica, 
como otra cualquiera, que 
deberá ser protegido ante 
otras enfermedades, tener 
un buen aporte nutricional y 
evitarle situaciones de estrés, 
pudiendo llevar a cabo una 
vida completamente normal.  
Este virus no es contagioso 
en humanos ni en animales 
de otras especies, por lo que 
podrá convivir perfectamente 
con otros gatos positi vos al 
mismo virus o en su defecto 
en un núcleo familiar donde 
vaya a ser el único integrante 

felino.
Dicho todo esto, y con 

el ánimo de romper ciertos 
mitos sobre la enfermedad 
y abrir un haz de luz a los 
tantí simos que esperan a la 
sombra entre jaulas de ais-
lamiento, os presentamos el 
caso de Nemur, un gato joven 
que fue recogido por Roda-
mons de Rubí de una colonia 
en un polígono industrial. Es 
extremadamente cariñoso y 
sociable, un amor en estado 
puro que ampararemos has-
ta que llegue el día en que 
la generosidad asome a su 
puerta por parte de alguna 
familia dispuesta a brindarle 
una vida plena de dignidad, 
ofreciéndole vivir el hoy y el 
mañana.

Si quieres conocer a Ne-
mur, ponte en contacto con 
Rodamons de Rubí de lunes 
a viernes de 18 a 20 horas 
al teléfono 639 679 777 o 
bien a través de email, web o 
Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/roda-
monsderubi

Rodamons Rubí
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Realza tu mirada con el 
microblading y el lift ing de pestañas

Las cejas son una de 
las partes funda-
mentales para lucir 
un rostro perfecto y 

una bonita mirada.
Sin embargo, ya sea 

por escasez de pelo, falta 
de forma, etc., pueden 
desdibujarse perdiendo 
forma y grosor, solución? 
MICROBLADING, la últi ma 
técnica de pigmentación 
semipermanente, realiza-
do pelo a pelo, que ayuda 
a corregirlas y rellenarlas. 
La técnica se dio a conocer 
hace dos años en Estados 
Unidos (muchas celebriti es 
ya lo han probado luciendo 
unas cejas perfectas) y pos-
teriormente se ha extendi-
do a Europa.

El procedimiento es el si-
guiente:
El profesional determina 

qué tipo de ceja encaja 
mejor en el rostro y pro-
cede a dibujarla, una vez 
acabado se la muestra a la 
clienta para que de su con-
formidad, después se aplica 
anestesia en crema para 
evitar posibles molestias 
durante el tratamiento.

Con el pigmento elegi-
do, se marca la ceja pelo 
a pelo hasta conseguir un 
diseño natural , por ulti mo 
se aplica vaselina para hi-
dratar la zona.

Al introducir el pigmen-
to en la primera capa de piel 
el resultado es tan natural 
que no se distingue del 

pelo real, no cambiando de 
color con el paso del ti empo 
como sucede con la micro-
pigmentación.

El lift ing de pestañas
Es un tratamiento que alar-
ga desde la raíz la pestaña, 
esto es posible gracias a 
unas almohadillas de sili-
cona que se ajustan al pár-
pado y el lugar de “doblar 

el pelo” lo estira y eleva 
hasta la punta creando el 
efecto de mayor longitud y 
espesor (se alargan todos 
los pelos incluidos los más 
corti tos).

La duración del trata-
miento son 45 minutos, y se 
puede terminar si se desea 
con un ti nte de pestañas.

Centre d’Estèti ca Bella

Con el pigmento 
elegido, se marca 
la ceja pelo a pelo 
hasta conseguir un 
diseño natural 



TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

CHICA BUSCA TRABAJO. Cui-
dado ancianos, limpieza. Disp. 
inmediata. 631.678.122
CHICA de 27 años con muchas 
ganas de trabajar se ofrece 
para limpieza o cuidado de 
personas mayores con exp. y 
ref. Disp. inm. 631.779.315
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OFERTES I 
DEMANDES



Divendres, 26 de maig de 2017CULTURA 23

L’ar� sta Sergi Marcos cedeix una 
col·lecció de 24 quadres a la ciutat
CRISTINA CARRASCO

L’ar� sta rubinenc Sergi Mar-
cos ha donat una col·lecció 
formada per 24 obres a la 
ciutat. Es tracta d’un seguit 
de pintures a l’oli sobre 
llenç, peces de diferents 
mides, entre les quals hi ha 
algunes de grans dimensi-
ons, que l’autor va pintar 
entre el 1995 i el 2007.

“Són obres que no com-
prenen tota la meva trajec-
tòria, però sí que pertanyen 
a una època en la qual 
l’obra comença a tenir una 
veu i una personalitat prò-
pia”, explica Marcos.

Aquesta col·lecció se 
suma a les sis obres que 
l’ar� sta ja havia cedit ante-
riorment i que es troben al 
Museu Municipal Castell.

La donació s’ha forma-
litzat aquest dimecres al 
migdia, amb la fi rma d’un 
conveni de cessió entre 
Marcos i l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Mar� nez.

La primera edil va agra-
ir la donació de l’artista: 
“Una donació que, per una 
banda, ens fa moltíssima 
il·lusió i per una altra ens 
omple de responsabilitat”. 
En aquest sen� t, Mar� nez 
s’ha compromès a vetllar 
per conservar i difondre 
una obra que “és un llegat 
importantíssim per a la 
ciutat”.

En la mateixa línia, el 
regidor de Cultura, Moisés 
Rodríguez, ha destacat que 
la donació és una excel·lent 
notícia per la ciutat: “El 
patrimoni ar� s� c de Rubí 
creix i ho fa amb aquestes 
obres de Sergi Marcos, que 

formaran part de l’Ajunta-
ment i de la ciutat”.

A par� r d’ara, el Museu 
Municipal Castell serà l’en-
carregat de rebre les obres, 
catalogar-les i estudiar les 
possibilitats de difusió i 
exhibició, així com de la 
conservació.

Segons l’alcaldessa, al-
gunes d’aquestes obres 
podrien ubicar-se en alguns 
equipaments públics per 
tal que tothom hi pogués 
gaudir.

La col·laboració entre 
Sergi Marcos i l’Ajunta-
ment té una trajectòria, ja 
que l’obra de l’autor es va 
exposar a l’An� ga Estació 
l’any 2011 i a l’Aula Cultural 
al 20174.

Nou projecte sobre el poe-
ta Joan Margarit
Durant l’acte de formalit-
zació de la donació, Sergi 

Marcos també va anunciar 
el projecte en el qual ja 
està treballant i que veurà 
llum a la primavera de l’any 
vinent. Es tracta d’una nova 
mostra amb una seixantena 
de quadres cadascun d’ells 

inspirats en un poema de 
Joan Margarit. El projecte 
inclou també la publicació 
d’un llibre amb una selec-
ció d’aquests poemes i els 
quadres corresponents de 
l’ar� sta.

ART

L’alcaldessa, el regidor de Cultura i Sergi Marcos, durant l’acte de formalització de la donació dels qua-
dres. / Iban Coca

L’ar� sta, mostrant algunes de les obres cedides a la ciutat de Rubí, 
en el seu taller. / Iban Coca

Quim Conca exposa dibuixos 
de l’Equador al nou espai de 
Lectors al tren
REDACCIÓ

El dibuixant i il·lustrador 
rubinenc Quim Conca ex-
posa a partir del 29 de 
maig la mostra ‘Dibuixos de 
l’Equador’, un recull d’obres 
que, com és habitual en l’ar-
� sta, tenen la natura com 
a principal protagonista. 
En aquesta ocasió, Conca 
presenta un conjunt de 
dibuixos de la fl ora del pe� t 
país americà.

‘Dibuixos de l’Equador’ 
es podrà visitar fi ns al 7 de 
juny de dilluns a divendres 
de 10 a 13 hores i de 17 a 
20 hores, amb excepció de 
dilluns a la tarda, que tanca-
rà a les 18 hores. L’entrada 
és lliure i hi ha l’opció de fer 
visites guiades trucant al 
606 028 304 o bé enviant un 
correu electrònic a mont-
se@lectorsaltren.cat.

La mostra es podrà visi-
tar a l’Espai de Llibres Lec-

tors, al tren!, el nou indret 
del club de lectura Lectors 
al tren, situat al carrer Magí 
Ramèntol, 3. La inauguració 
del nou espai serà aquest 
dissabte a les 20 hores.

Es tracta d’un indret on 
es podran trobar les male-
tes temà� ques del club de 
lectura i que s’ofereixen a 
les escoles, als centres de 
psicologia, a les bibliote-
ques, als ins� tuts, etc.

A l’Espai de llibres tam-
bé hi haurà una selecció 
d’àlbums il·lustrats i narra-
� va per a totes les edats, a 
més d’exposicions mono-
gràfi ques d’il·lustració, com 
la de Conca.

A la inauguració assis� -
ran Joan Portell, escriptor, 
editor i crí� c literari, la il-
lustradora Noemí Villamu-
za, la pianista Laura Taulé, 
que oferirà una pe� ta ac-
tuació, i l’il·lustrador Quim 
Conca.

Un dels dibuixos de la mostra de Quim Conca. / Cedida
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································································
DIVENDRES - 26 de maig

-Concert de la Kirby Band
A les 18h a l’Escola Teresa Altet (c. Mallorca, 
s/n). Org.: Escola de Música Pere Burés.

-Cajón de arte
Col·loqui d’ar� stes locals de diverses disciplines. 
A les 18h a la Torre Bassas (c. Sabadell, 18).

-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18.30h a la Bibli-
oteca (c. Aribau, 5).

-‘Venus’
Documental les 19h al Celler (c. Pintor Coello, 
s/n). En VOSC.

-Concert de violoncel i oboè
A càrrec de CellOboe. A les 20.30h a l’Ateneu 
(c. Xile, 1-3).

-‘La famille Bélier’
Cinema a les 21h a La Sala (c. Cervantes, 126). 
En VOSE. Preu: 3€.

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

-‘Episodi 4: La nova esperança’
Projecció de la pel·lícula de la saga Star Wars. 
A les 22.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Aformant 
reduït. Org.: Amics de l’Astronomia TRI-A. 

································································
DISSABTE - 27 de maig

-La Trocalleria
Intercanvi d’objectes. De 10.30h a 14h a la pl. 
Catalunya.

-Concert per la pe� ta infància
A càrrec de Laura Marquino. A les 12h a l’Ate-
neu (c. Xile, 1-3). Org.: Escola de aMúsica Pere 
Burés. 

-‘Lower East Side, NY 69-70’
Obra de teatre a càrrec de Fata Morgana. A 
les 21h a La Sala (c. Cervantes, 126). Taquilla 
inversa.

································································
DIUMENGE - 28 de maig

-Vermuts musicals
A càrrec de Mathilde Toussaint trio. A les 12.30h 
a la pl. Celler. 

-‘Lower East Side, NY 69-70’
Obra de teatre a càrrec de Fata Morgana. A les 
18.30h a La Sala (c. Cervantes, 126). Taquilla 
inversa.

································································
DILLUNS - 29 de maig

-Concert de música solidari
A càrrec de Kirby Band. A les 18h a l’Escola de 
Música de Rubí (c. Joaquim Blume, 28). 

································································
DIMARTS - 30 de maig

-Par� t de bàsquet

EXPOSICIONSA les 17h a la Torre Bassas (c. Sabadell, 18).

-Hora del conte
‘Tothom a caca! I altres contes per l’es� l’, a 
càrrec d’Ana Belén Jarillo. A les 17.30h i a les 
18.15h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a infants 
d’1 a 4 anys.

-‘Do, re, mi al jardí’
Concert a càrrec d’alumnes de l’Escola de Mú-
sica Pere Burés. A les 18h a l’Escola de Música 
Pere Burés (c. Joaquim Blume, 28).

-Cloenda Lecxit
A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

-Tarda en clau de sol
Concert a càrrec d’alumnes de l’Escola de Mú-
sica Pere Burés. A les 19h a l’Escola de Música 
Pere Burés (c. Joaquim Blume, 28).
 
································································
DIMECRES - 31 de maig

-Hora del conte
A càrrec de Joan Boher. A les 18h a la Biblioteca 
(c. Aribau, 5). Per a infants de 4 a 7 anys.

-Seminari de grafologia
A càrrec de M. Cruz Barón. A les 18h a l’Ateneu 
(c. Xile, 1-3). 

-Curs de recerca de feina
A càrrec de Sonia Marzo. A les 19h a la Biblio-
teca (c. Aribau, 5). Inscripció prèvia.

································································
DIJOUS - 1 de juny 

-’Vull atrevir-me a escriure, per on començo?’

-Dibuixos de l’Equador
Mostra de Quim Conca. Del 29 de maig al 7 de 
juny a l’Espai de Llibres (c. Magí Ramentol, 3). 
De dilluns a divendres de 10h a 13h i de 17h 
a 20h. Dilluns fi ns les 18h.

-’Porta oberta/ Frontera tancada’
Org. Oriéntate en tu voluntariado / Open Cul-
tural Center. Exposició sobre el dia a dia dels 
refugiats en un camp. De l’1 al 30 de juny a la 
Biblioteca (c. Aribau, 5). Al ma�  de dimecres 
a dissabte de 10h a 14h i a la tarda de dilluns 
a divendres de 16h a 21h.

-Exposició de motos clàssiques i an� gues
A càrrec d’Amics dels Automòbils An� cs de 
Rubí. Al Celler (c. Pintor Coello, s/n) fi ns al 4 
de juny. Divendres de 18h a 21h, dissabtes 
de 12h a 14h i de 18h a 21h i diumenges 
d’11h a 14h.

-Rapanui en 3D
Exposició de fotografi es de Joan Díez a l’An-
� ga Estació (c. Historiador Serra, s/n). Fins al 
3 de juny.  De dilluns a divendres de 10h a 
13.30h o de 16.45h a 20.15h i dissabtes de 
10h a 13.30h.

AGENDA

A càrrec d’Alba Dalmau. A les 18h a l’Ateneu (c. 
Xile, 1-3). Preu: 7,50€.

-Taller de Biopolis
A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A par� r 
de 25 anys.

-‘Jaume Miravitlles i Navarra. Els anys de jo-
ventut (1906-1939’)’
Presentació del llibre a càrrec de Ramon Batalla. 
A les 19h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
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TEATRE CINEMA

Fata Morgana estrena l’espectacle 
teatral ‘Lower East Side, NY 69-70’

Fata Morgana va par� cipar a principis de maig en el fes� val Addictes 
al microteatre. / Localpres

‘Venus’, el documental del 
mes, sobre l’erò� ca femenina
Dins del cicle del docu-
mental del mes, el Celler 
acull aquest divendres a 
les 19 hores la projecció 
de ‘Venus’, una pel·lícula 
de Lea Glob i Me� e Carla 
Alberchsten.

El documental s’inicia 
quan les dues directores 
daneses convoquen un 
càs� ng per rodar una pel-
lícula eròtica de i per al 
sexe femení. En resposta 

a la crida es presenten un 
centenar de dones que par-
len directament a la càmera 
sobre les seves fantasies 
erò� ques, els seus desitjos 
i les seves frustracions.

‘Venus’, que dura 80 
minuts i està recomanada 
a partir dels 12 anys, ha 
rebut nombrosos premis 
en diversos països euro-
peus com Holanda, Suècia, 
Ucraïna o Estònia. / DdR

REDACCIÓ

La companyia de teatre 
rubinenca Fata Morgana 
presenta aquest cap de 
setmana l’espectacle ‘Lower 
East Side, NY 69-70’, un 
muntatge teatral escrit per 
Pol Borrell.

L’obra de teatre serà 
interpretada pel mateix au-
tor i per Ricard Soler. Estan 
previstes dues funcions, la 
primera el dissabte a les 21 
hores i la segona el diumen-
ge a les 18.30 hores, totes 
dues al teatre La Sala.

‘Lower East Side, NY 
69-70’ compta amb música 
original, composta per Niko 
Sklyarov, que interpretarà 
algunes de les seves cançons 
abans de l’inici de l’espec-
tacle.

Els espectadors es tro-
baran amb una història 
ambientada en un pis del 
Lower East Side, un barri de 
Nova York, en el qual viuen 
dues persones que afronten 
de forma molt diferent els 
canvis que es produeixen a 

fi nals dels anys 60 i inici de 
la dècada dels 70. Els dos 
personatges assisteixen a 
una gran transformació de la 

ciutat, amb la contracultura i 
l’underground i la guerra del 
Vietnam com a teló de fons 
d’un Nova York molt agitat 
polí� cament i cultural.

El mètode d’entrada serà 
de taquilla inversa, és a dir, 
els assistents pagaran al fi nal 
de l’espectacle allò que con-
sideren just per la qualitat 
del muntatge.

MÚSICA

El jazz ètnic 
de Mathilde 
Toussaint tanca 
la temporada 
de Vermuts
La plaça del Celler acollirà 
diumenge a les 12.30 ho-
res un concert de jazz a 
càrrec de Mathilde Tous-
saint trio, que presentarà 
el seu treball discogràfi c 
‘Out of the blue’.

El jazz ètnic i espiritual 
de  Toussant estarà acom-
panyat per la guitarra de 
Sergi Sirvent i la bateria 
de David Xirgu. 

Amb aquest concert 
fi nalitza el cicle de Ver-
muts musicals al Celler, 
que va començar a l’abril 
i per on han passat Dani 
Nel·lo, Eva del Canto o 
Monique Makon. / DdR El muntatge 

es representarà 
dissabte a la 
nit i diumenge 
a la tarda

La Sala projecta la comèdia 
dramà� ca ‘La famille Bélier’
El teatre municipal La Sala 
acollirà divendres a les 21 
hores la projecció de la pel-
lícula francesa ‘La famille 
Bélier’, una comèdia dra-
mà� ca sobre la vida d’una 
adolescent que descobreix 
que té un talent innat per 
cantar. La seva família, com-
pletament sorda, s’haurà 
d’adaptar a la nova situació 
i decidir si deixa marxar 
a París la jove, que els fa 
d’intèrprets en el seu dia a 

dia. El fi lm, dirigit per Eric 
Lar� gau, compta amb la in-
terpretació de Karin Viard, 
François Damiens i Louane 
Emera, qui va guanyar amb 
‘La famille Bélier’ un premi 
César de l’Academia de 
Cinema Francès a la millor 
actriu revelació. La pel-
lícula, estrenada el 2014, 
s’emet en versió original 
sub� tulada al castellà i el 
preu de l’entrada és de 3 
euros. / DdRMathilde Toussant. / Cedida
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sardanes

triomf de les dues colles 
de Flor de Neu a Sant 
Vicenç dels Horts

Les colles Petits Galzeran i 
Brots Galzeran han quedat 
en primera posició de les 
seves respectives catego-
ries, infantils i grans, en el 
concurs de colles sarda-
nistes de Sant Vicenç dels 
Horts. La competició es 
va celebrar el diumenge 

al migdia a la plaça Narcís 
Lunes. Les colles rubinen-
ques van ballar dues sarda-
nes de lluïment. 

El pròxim compromís 
de les colles de l’Escola 
de Sardanes Flor de Neu 
serà a Rubí durant la Festa 
Major. / DdR

Brots Galzeran va aconseguir la primera posició. / Cedida

El Foment de la Sardana 
renova la seva junta
Francina Colomé és la nova 
presidenta del Foment de 
la Sardana de Rubí, que 
ha renovat la seva junta 
directiva. El vicepresident 
de l’entitat és Manel Pui-
gventós, la tresorera Rosa 

Torra i el secretari Josep 
Puigventós, que ha deixat 
el càrrec de president. 

Pel que fa als vocals, 
són Joan Cortés, Lluís Per-
nas, Miquel Canals i Jordi 
Canals. / DdR

dansa

l’Esbart Dansaire ja 
prepara la trobada bianual
L’Esbart Dansaire de Rubí 
organitza el 3 de juny la Tro-
bada d’Esbarts a Rubí, una 
cita que organitza l’entitat 
rubinenca cada dos anys. 
En aquesta ocasió, els convi-
dats són l’Esbart de Mollet, 
l’Esbart Manresà i l’Esbart 
Vila de Sallent. També hi 
haurà la participació de 

l’escola de l’Esbart Dansaire 
de Rubí. 

Els actes arrencaran el 
3 de juny a les 17 hores a 
la plaça Nova Estació i hi 
haurà una cercavila fins a la 
plaça Doctor Guardiet, on es 
farà una ballada conjunta a 
partir de les 18 hores i fins 
al vespre. / DdR 

festes populars

la Festa do Pulpo de la Irmandade 
Galega inclou un concurs literari
rEDaCCIó

La Festa do Pulpo que orga-
nitza anualment la Irman-
dade Galega de Rubí arriba 
aquest cap de setmana amb 
diverses activitats relaci-
onades amb la cultura, la 
gastronomia i la literatura 
gallegues.

La festa, que tindrà lloc 
a la rambla del Ferrocarril, 
arrencarà aquest divendres 
a partir de les 22 hores amb 
una revetlla a càrrec del Duo 
Mediterráneo. Dissabte al 
matí hi haurà una cercavila 
i a partir de les 12.30 hores 
actuaran grups de música i 
dansa tradicional gallega.

A les 17 hores està pro-
gramada una actuació del 
Mag Dady, un espectacle de 
màgia que és una de les no-
vetats de la festa d’enguany. 
Posteriorment, a les 19 ho-
res, hi haurà l’actuació de 
les Tanxugueiras, un grup de 
folklore gallec molt popular 
a Galícia, compost per tres 
noies que fan música amb 

panderetes i un munt d’ob-
jectes tradicionals. Per tancar 
la festa de dissabte, a partir 
de les 22 hores hi haurà l’ac-
tuació de l’Orquestra Suave-
cito i del Duo Mediterráneo, 
amb queimada per tots a la 
mitja part.

Diumenge al matí con-
tinuaran les actuacions dels 
grups de música i dansa 
tradicional gallega i a les 
13.45 hores un vermut amb 
l’Orquestra Suavecito, que 
també serà l’encarregada de 
tancar la festa a partir de les 

21.30 hores.

Concurs literari
Abans, durant la tarda, hi 
haurà noves actuacions mu-
sicals i l’entrega de premis 
del I Concurs Literari, la gran 
novetat de l’edició d’enguany, 
que està dedicada a l’escrip-
tor Carlos Casares.

Segons ha explicat l’en-
titat, s’han presentat al con-
curs més d’un centenar de re-
lats escrits en gallec, català o 
castellà de les tres categories 
–infantil, juvenil i sènior–.La ballada conjunta tindrà lloc a la plaça Guardiet. / Arxiu

El pop serà un dels protagonistes de la festa. / Arxiu

El Mercat 
d’artesania 
organitza una 
gimcana floral

El barri de Ca n’Oriol es prepara 
per gaudir de la seva festa
M.C.

L’Associació de Veïns de Ca 
n’Oriol organitza un any més 
la festa del barri, que arriba 
a la 33a edició, en una de les 
celebracions més esperades 
pels veïns de la zona.

Com sempre, la festa 
arrencarà aquest divendres 
a la tarda i s’allargarà fins al 
diumenge a la tarda i la ma-
joria d’activitats tindran lloc 
a la plaça de Ca n’Oriol.

La inauguració de la fes-
ta serà a les 18 hores i estarà 
ambientada pels grups de 
ball Aromas del Sur. Abans, 
es projectarà el documental 
‘La voz del extrarradio’, un 
audiovisual realitzat per cinc 
estudiants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB) durant la festa del 
barri de l’any passat i que 
recull la preparació i organit-
zació de les activitats.

Ja a la nit, hi haurà el 
primer gran espectacle 
musical, amb l’actuació de 
Super Gang a les 23 hores. 
Es tracta d’un grup que fa 

plicat M. Carmen Alarcón, 
presidenta d’Aromas del Sur. 
La nit la tancarà l’orquestra 
Xarop de nit a partir de les 
23.30 hores.

Pel que fa al darrer dia 
de la festa, hi haurà un cam-
pionat d’escacs per adults 
(10), jocs infantils durant tot 
el matí, una missa rociera a 
càrrec d’El Roure de Polinyà 
(13h) davant de l’església 
de Sant Josep Obrer i una 
paella popular (14h).

A la tarda, es faran els 
lliuraments dels concursos i 
tornejos i noves exhibicions 
de ball. Cap a les 19 hores, 
està prevista l’actuació del 
mag rubinenc Jordi Quimera 
i mitja hora més tard co-
mençarà el concert de The 
Clippers, un grup de Rubí 
dels anys 60 i 70.

A banda d’aquestes acti-
vitats, hi haurà una exposició 
a la planta baixa del Centre 
Cívic del taller de pintura i 
es podrà veure el dissabte 
la mostra d’Òmnium ‘Lluites 
compartides’, que recull fets 
del barri de Ca n’Oriol.

versions de pop i rock de 
música dels anys 80 i 90.

Durant el matí de dissab-
te serà el torn de la melé de 
petanca (9h), la cursa atlèti-
ca infantil de la UAR (10h), 
els escacs infantils (10h), 
el concurs de dibuix (11h), 
el concurs de tir amb arc 
(11.30h) i la festa de l’escu-
ma (12h). A la mateixa hora, 
començarà el tradicional 
concurs de menjars típics, 
que determinarà els millors 
plats del barri.

A partir de les 17 hores, 

hi haurà la VIII Trobada ge-
gantera de Ca n’Oriol, que 
comptarà amb sis colles 
convidades més l’amfitrio-
na, la colla de gegants del 
Teresa Altet. Cap a les 19 
hores, estan previstes di-
verses actuacions musicals, 
entre les quals hi haurà 
l’Esbart Dansaire, Flor de 
neu, grups d’Aromes del Sur, 
grups de ball de l’Associació 
de Veïns, etc. “Durant els 
tres dies, hi ha actuacions 
molt variades, de diverses 
disciplines de ball”, ha ex-

El Mercat d’Artesania 
de Rubí, que s’organit-
za cada quart dissabte 
del mes a l’illa de via-
nants, entre els carrers 
Sant Joan i Montserrat, 
està impulsant activitats 
paral·leles per tal de do-
nar-se a conèixer entre la 
ciutadania. 

Una d’aquestes acti-
vitats es farà aquest dis-
sabte i serà una gimcana 
floral, que s’ha organitzat 
amb la col·laboració de 
Font del Ferro, i que in-
clourà sortejos de vals 
de regal de les gelateries 
Föks i Llagurt.

A més, també hi hau-
rà música en directe grà-
cies a la col·laboració de 
l’Escola de Música Núria 
Garriga. 

El Mercat de l’Artesa-
nia estarà al carrer des de 
les 10 hores fins a les 20 
hores. / DdR

Membres de l’associació de Veïns de Ca n’Oriol. / M.C.



L’historiador rubi-
nenc Ramon Batalla 
presentarà l’1 de juny 
a les 19 hores una 
biografia de Jaume 
Miravitlles, qui va ser 
director del Comissa-
riat de Propaganda 
de la Generalitat de 
Catalunya durant la 
Guerra Civil.

L’acte, que serà a 
l’Ateneu, comptarà 
amb la presència de 
l’autor, que estarà 
acompanyat per la 
dissenyadora gràfi ca 
Magda Batlles.

‘Jaume Miravitlles 
i Navarra. Els anys de jo-
ventut (1906-1939)’ com-
bina l’anàlisi del recorre-
gut vital del periodista i 
políti c amb l’evolució de 
la vida políti ca i cultural de 
l’època, contextualitzada 
en el catalanisme insur-
reccional dels anys 20, 
l’ascens dels feixismes a 

Europa o la Catalunya au-
tònoma i republicana dels 
anys 30. Miravitlles va es-
devenir una fi gura brillant 
i molt coneguda i mà dreta 
de Lluís Companys.

Batalla ja està treba-
llant en un nou volum que 
continuarà la biografia, 
amb l’exili americà i el re-
torn a Catalunya. / DdR

Divendres, 26 de maig de 2017CULTURA 27
HISTÒRIAMÚSICA

El rubinenc Ramon Batalla 
presenta la biografi a 
de Jaume Miravitlles

Portada del llibre, escrit per l’histo-
riador Ramon Batalla.

La cantant va deleitar el públic amb la seva veu, una de les més 
reconegudes del jazz internacional. / Cedia

La Kirby Band recollirà aliments 
per ASAV en un concert solidari
M. CABRERA

La Kirby Band de l’Escola de 
Música Pere Burés organitza 
el 29 de maig un concert 
solidari en col·laboració amb 
l’Associació de Solidaritat i 
Ajuda Veïnal (ASAV).

La banda musical, for-
mada per joves adolescents, 
ofereix cada any un concert 
d’aquestes característi ques i, 
de fet, fa 3 anys ja va fer una 
actuació per ajudar a ASAV.

El concert té per objecti u 
recaptar aliments i produc-
tes d’higiene per destinar 
a col·lecti us de la ciutat ne-
cessitats. “Estem molt con-
tents de poder col·laborar 
amb aquesta iniciativa, la 
Kirby Band està formada per 
nois molt joves i crec que el 
concert és un bon moment 
per trobar-se i solidaritzar-
se”, explica la directora de 
l’Escola de Música, Susanna 
Fernández. Per la seva ban-
da, Cristi na Almirall, d’ASAV, 
també s’ha mostrat encan-

tada de poder participar i 
ha recordat que estan “molt 
necessitats” de productes 
d’higiene i aliments.

El concert, que estarà 
obert a tota la ciutadania, 
serà a l’Escola de Música 
a les 18 hores i només es 
demana als assistents que 
aporti n un producte d’higi-
ene o aliments. El repertori 
estarà basat en la música 
que la Kirby Band ha estat 

practicant durant mesos, 
principalment swing. Entre 
els temes que es podran es-
coltar destaca ‘Rock around 
the clok’, de Billy Weill.

Pel que fa als membres 
de la banda, esperen amb 
impaciència el dia del con-
cert: “Creiem que l’actuació 
és una forma de poder sen-
sibilitzar els infants i els joves 
sobre aquesta problemàti ca 
social a través de la música, 

ens fa molta il·lusió”, ha afi r-
mat Ainoa Capellas, fl auti sta 
de la Kirby Band. També el 
bateria, Jaume Sanclemen-
te, creu que és “una bona 
idea, perquè fent el concert 
podem ajudar a persones 
de Rubí”.

La Kirby Band, dirigida 
per Gerard Bosch, està in-
tegrada per un oboè, tres 
fl autes, dos clarinets, quatre 
saxos, un piano i un bateria. 

L’Escola de Música i ASAV organitzen de forma conjunta l’acti vitat. / Iban Coca

El concert de Viktorija 
Pilatovic atreu un centenar 
de persones a l’Ateneu
L’Ateneu va cloure dissabte 
el 4t Cicle de jazz amb la 
presència de la cantant 
Viktorija Pilatovic, una de 
les veus del jazz més re-
conegudes del panorama 
internacional. L’arti sta litu-
ana va actuar acompanya-
da pel trio de la pianista 
nord-americana Michel 
Faber, també de prestigi 
internacional. 

Prop d’un centenar de 
persones no es van voler 
perdre l’actuació, que va 
estar plena d’estendards 
de jazz, swing, bossa-nova i 
temes propis de Pilatovic.

La propera acti vitat or-
ganitzada per l’Associació 
Jazz Rubí serà el XVI Festi -
val de Jazz, coincidint amb 
la Festa Major a fi nals de 
juny. / DdR
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Cristina CarrasCo

Sota el lema ‘¡Tu esfuerzo 
es su sonrisa, todos somos 
uno!’, un grup de mares de 
jugadors de l’Olímpic Can 
Fatjó han organitzat una 
masterclass solidària de 
zumba per recaptar diners 
per a Rafa Jurado, un jove 
rubinenc de 18 anys que 
l’any passat va caure d’un 
gronxador, el que li va pro-
vocar una tetraplegia. 

L’activitat, que compta 
amb el suport de l’Olímpic 
i de l’Ajuntament, club en 
el qual havia jugat Rafa, 
tindrà lloc aquest dissabte 
27 de maig a partir de les 

La victòria davant el prat permet 
a l’olímpic respirar tranquil 

Masterclass solidària de zumba al camp 
de l’olímpic per ajudar rafa Jurado

ATLÈTIC PRAT - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ                 1-2 

ATLÈTIC PRAT: Christian, Tony, Guijarro, Nielfa, Martos, Alejan-
dro (Gómez), Carlitos, Virgós, Vacas, Cabello i Coca (Arcos).
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Alfonso, Marc Sánchez, Lolo, Mauri, 
Carlos Esteban (Albert), Baby (Carlos López), Nil, Pablo Borges, 
Peroni, Cabanas (Genís) i Daní García .
Àrbitre:  Álex Musachicart (Bé).
Gols: 0-1 Carlos Esteban (7’); 1-1 Vacas (52’); 1-2 Baby (p) 
(77’).
Targetes: Martos, Coca i Arcos / Baby i Cabanas.

Veterans- Santboià    4-1 
Sènior B-Roureda                  2-3 
Dom i Víctor. 
Juvenil-Mirasol BU  2-2 
Ruiz i Rivas.  
Cadet A-Juv. 25 Sept.    1-4 
Isaac.  
Cadet B-Naise Barcelona   2-3 
Justi i Luis.  
Joanenc-Infantil A    5-3  
Arnau i Pau (2).
Infantil B-Mirasol BU    0-6 
Júnior-Aleví A    8-4 
Saúl (2), Iker i Dani. 
Aleví B-Pueblo Nuevo          17-1 
Joel (7), Xavier (5), Muñoz, Figue-
ras, Carlos, Ortega i Silvente. 
Aleví C-Castellbisbal   1-2  
Rainer.  
Juan XXIII-Aleví D                  1-2 
Axel i Yeray. 
Joanenc-Benjamí A                4-0 
Sabadell-Benjamí B    6-2
David i Biel. 
Benjamí C-Thau St Cugat     3-4 
Óscar. 
Benjamí D-Sant Cugat            3-3 
Roger, Izan i Joel.
EF Barberà-Prebenjamí A    1-1 
Amin.
EF Bonaire-Prebenjamí B     0-2 
Gerard.

ResuLTATs

José VErDE

La victòria de l’Olímpic Can 
Fatjó contra el Prat (1-2) 
allunya definitivament els 
rubinencs de la zona de 
descens i suposa la setena 
jornada consecutiva imba-
tut. Era un camp i un rival 
difícil, però els homes de 
Toni Centella estan donant 
el mateix i això es veu en els 
resultats. 

Per l’Olímpic, el partit va 
arrencar bé, ja que només 

havien passat 7 minuts de 
joc quan Carlos Esteban va 
finalitzar una bonica jugada 
i va col·locar la pilota en el 
fons de la porteria del Prat 
per fer el 0-1. 

L’Olímpic estava ben col-
locat, pressionava la sortida 
de la pilota i dominava el mig 
del camp, fet que va perme-
tre als de Can Fatjó arribar 
amb facilitat a la porteria de 
Cristian. La defensa també 
va treballar bé i Alfonso, 
meta de l’Olímpic, també va 

estar encertat. Amb el 0-1 va 
arribar el descans. 

Ja a la segona meitat, 
que es va iniciar sense can-
vis, el Prat va continuar 
buscant l’empat i el va acon-
seguir, també en el minut 7, 
per mediació de Vacas, que 
va rematar de cap un rebuig 
d’Alfonso. 

L’Olímpic va seguir llui-
tant per la victòria i va crear 
moltes més ocasions. Fins i 
tot l’àrbitre, va assenyalar 
un fora de joc inexistent que 
podria haver estat l’1-2, ja 
que Baby s’havia quedat sol 
davant el porter. 

Els dos conjunts van 
moure la banqueta i en el 
minut 77, l’Olímpic va ser el 
segon, quan Carlos Esteban 
va patir una falta dins l’àrea 
local i l’àrbitre va assenyalar 
penal. Baby va transformar 
la pena màxima i l’1-2 va 
pujar al marcador. 

Els de Can Fatjó van dis-
posar de més oportunitats, 
sobretot quan Mauri va 
rebre una pilota rebotada 
de l’àrea i va provar fortuna, 
però la rematada va passar 
a prop del pal dret de la 
porteria del Prat. 

En el minut 94, l’àrbitre 
va xiular el final del partit 
i es va consumar una nova 
victòria per als de l’Olímpic 
que s’asseguren d’aquesta 
manera la permanència 

amb 47 punts. 
La setmana vinent es 

disputarà la darrera jornada 
de lliga. Serà en el municipal 
de Can Fatjó davant el CD 
Fontsanta. Encara no se sap 
si serà dissabte a la tarda o 
diumenge al migdia, ja que 
dissabte a les 17 hores està 
prevista una masterclass so-
lidària de zumba per recap-
tar fons per ajudar el jove 
rubinenc Rafa Jurado. 

FuTbOL | SEGONA CATALANA

zuMbA | INICIATIvA SOLIDàRIA

Els pares de Rafa Jurado, al centre, amb les impulsores de la iniciativa, membres de l’Olímpic, i el regidor 
d’Esports, Juan López. / C.C.

17 hores al camp de futbol 
de Can Fatjó. 

Les entrades tenen un 

ciutadania a participar i a 
col·laborar en aquesta obra 
solidària. 

Míriam Puigdellivol, 
professora de zumba i una 
altra de les promotores, 
explica que la masterclass, 
que durarà tres hores, està 
dirigida a tots els públics i 
que no cal tenir nocions, 
només ganes de ballar 
i passar-s’ho bé. A més, 
es realitzaran sortejos 
amb productes dels col-
laboradors, i hi haurà jocs 
per als més petits per tal 
que també estiguin entre-
tinguts. 

Els participants seran 
obsequiats amb aigua, sucs 
i fruita gratis. També hi hau-
rà la possibilitat d’adquirir 
samarretes amb el logo i el 
lema de la iniciativa. 

Entre els sortejos, hi 

 Dani García, rebutjant una pilota. / J.M. Villena

haurà vals de compra per 
valor de 20 euros del Mer-
cat i targetes de Rubí Co-
merç també amb 20 euros 
per a compres als comerços 
adherits, entre altres. 

Tota la recaptació, in-
closa la del bar de l’Olímpic 
durant l’activitat, es donarà 
a la família del jove rubi-
nenc. 

Conchi Muñoz, mare 
de Rafa Jurado, ha agraït 
emocionada el suport que 
estan rebent i ho ha fet 
especialment en nom del 
seu fill. Segons ha explicat, 
els diners recaptats es des-
tinaran a ajudar a sufragar 
les elevades despeses que 
estan tenint per adaptar el 
seu habitatge a les necessi-
tats actuals del jove. Entre 
aquestes, unes rampes per 
poder accedir al pati. 

cost de 5 euros i hi haurà un 
obsequi per als 250 primers 
inscrits. 

Jéssica Bolívar, una de 
les mares que ha promogut 
la iniciativa, ha animat la 

FuTbOL SALA | PRIMERA DIvISIÓ

L’Esportiu Rubí diu adéu 
a Primera després de 
dues temporades a l’elit

El Sènior Femení de l’Es-
portiu Rubí va consumar 
dissabte el descens a Se-
gona Divisió després de 
dues temporades conse-
cutives a l’elit del futbol 
sala. L’empat contra el FS 
Rioja, penúltim classificat, 
per 3-3 va certificar l’adéu 
a Primera.

Les rubinenques arriba-
ven a la penúltima jornada 
amb opcions mínimes de 
mantenir la categoria, però 
totes passaven per sumar 
els tres punts al camp de 
La Rioja.

Tot i que el partit va 
començar malament per 
les rubinenques, que van 
encaixar l’1-0 al minut 1, 
van aconseguir empatar 
abans del descans amb un 
gol de Tosti. Només arren-

car la segona part, Arancha 
va posar per davant a l’Es-
portiu, donant esperances 
a l’equip.

Així es va arribar fins 
al minut 39, quan el FS 
Rioja va empatar després 
de transformar un doble 
penal. En un final de par-
tit d’infart, Arancha va 
tornar a posar les de Rubí 
per sobre en el marcador 
al minut 40, però abans 
que finalitzés el partit, un 
altre cop de doble penal, 
les locals van aconseguir 
l’empat.

A falta d’una jornada 
per acabar la lliga, el Rubí 
tancarà una temporada per 
oblidar: cuer a la classifica-
ció amb només 10 punts, 
amb 2 victòries, un empat 
i 22 derrotes. / DdR

Imatge d’un partit de l’Esportiu Rubí a Primera Divisió. / Cedida
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TAEKWONDO | OBERT

Dues plates i tres bronzes 
per al Balmes Rubí en 
l’Obert de Figueres
Els representants del Club 
Balmes Rubí en el III Obert 
de Figueres de Taekwondo 
de categories precadet, ca-
det, júnior i sènior, disputat 
dissabte, van aconseguir un 
total de cinc medalles: dues 
de plata i tres de bronze.

Daniel Triviño i Silvia 
Boix van guanyar les plates, 
mentre que els bronzes 
van ser per a Miriam Gra-
nell, Marta Moreno i Unai 

Flores. 
També hi van par� cipar 

Thais Martínez, Claudia 
Triviño i Sara Granell per 
part del club rubinenc. Tots 
els par� cipants van estar a 
l’altura de la competició, 
malgrat que l’arbitratge 
de vegades no va ser gaire 
correcte. El Balmes Rubí ha 
felicitat a tots els par� ci-
pants i agraeix el suport de 
les famílies. / Balmes Rubí

Els representants del club rubinenc van realitzar una excel·lent 
compe� ció. / Cedida

ESCACS | TORNEIG

El Gran Mestre Marc Narciso guanya 
l’Obert Internacional Ciutat de Rubí
El Gran Mestre Marc Nar-
ciso s’ha proclamat campió 
de la V edició de l’Obert 
Internacional d’escacs ac-
� us Ciutat de Rubí, que des 
de fa dos anys forma part 
del Circuit Català d’Escacs. 
Narciso va pujar al graó més 
alt del podi acompanyat del 
Mestre Internacional Arturo 
Vidarte i del Mestre Fide 
Germán Quirhuayo, que 
van acabar segon i tercer 
respec� vament. 

El torneig, que va tenir 
lloc al pavelló del Regina 
Carmeli, va comptar amb 
la par� cipació de 85 juga-
dors, 75 al grup principal 
i 10 a l’infantil, que van 
disputar durant la jornada 
les diferents rondes de la 
compe� ció. 

Pel que fa als diferents 
trams del torneig, Juan Me-
llado (California) va guanyar 
el tram A; Ángel Monclus 
(Barcelona) es va imposar 
al tram B i Albert Cas� llo 
(Vila Olímpica) va ser pri-
mer al tram C. El rubinenc 

Galo Carrera va guanyar el 
tram D, mentre que Carlos 
Mar� nez (Peona i Peó) es 
va imposar al tram E. Els 
Sots10 Aran Gasull (Tres Pe-
ons) va ser el guanyador del 
tram F, mentre que el millor 
veterà va ser Manuel Sierra, 
de l’Agrupació Rubinenca 
d’Escacs (ARE), i el millor 
Sots16 va ser Pol Or� z (Tres 

peons). 
Des de la Rubinenca, han 

valorat molt posi� vament el 
torneig, agraint al Regina la 
cessió de l’espai, així com 
la col·laboració de diverses 
empreses i bo� gues. 

Ma� nals infan� ls
D’altra banda, dissabte pas-
sat, en el marc de les festes 

de la Zona Nord, la Rubinen-
ca va organitzar una ma� nal 
infan� l per promocionar els 
escacs entre els infants de la 
ciutat, una ac� vitat que va 
comptar amb la par� cipa-
ció d’una vintena de nens i 
nenes. Dissabte vinent a les 
10.30 hores, l’en� tat orga-
nitzarà una nova ma� nal a 
Ca n’Oriol. / La Rubinenca

El torneig va aplegar 85 par� cipants, deu dels quals eren infan� ls. / Cedida
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TIR AMB ARC | LLIGA

Bon resultats pels arquers 
rubinencs en l’úl� ma � rada 
de la Lliga Nacional de Camp
Tres compe� dors del Club 
Arquers Rubí van par� ci-
par dissabte en la quarta 
i úl� ma � rada de la Lliga 
Nacional de Camp dispu-
tada a Caldes de Montbui 
i van obtenir uns grans 
resultats. 

Aleix Lobato, en mo-
dalitat compost, va ser el 
primer classifi cat, mentre 
que Montse Muñoz, en 
modalitat instintiu, va 
aconseguir una meritòria 
tercera posició. Oliver 
García, que va compe� r 
en la modalitat Longbow, va aconseguir el setè lloc. Tant 
Muñoz com García era la primera vegada que par� cipaven en 
una lliga nacional. Amb aquesta � rada fi nalitza aquesta lliga i 
només resta la celebració del campionat d’Espanya. / CAR

PATINATGE | CAMPIONAT

Dues pa� nadores del CPA 
disputen la preselecció al 
Campionat de Barcelona
Dues pa� nadores del Club Pa� natge Ar� s� c (CPA) de Rubí 
van disputar a principis  de maig la preselecció al campionat 
de Barcelona en la categoria infan� l. Judit Galobart i Noelia 
Bou hi van par� cipar fent el seu programa llarg i va bons 
resultats. / CPA

Les dues pa� nadores rubinenques van obtenir bons resultats en la 
compe� ció. / Cedida

Un dels membres del Club Arquers 
Rubí. / Cedida

L’escola Nostra Senyora 
de Montserrat celebrarà 
aquest dissabte la 9a edició 
del Torneig espor� u Doctor 
Guardiet. L’esdeveniment 
arrencarà a les 9 hores amb 
un torneig de futbol sala al 
pa�  principal del centre. La 
compe� ció, que s’allargarà 
tot el ma� , comptarà amb 
la participació de quatre 
equips del centre i quatre 
equips convidats, que són 
de l’escola Maria Montesso-
ri, de l’escola Ca n’Alzamora 
i dos de Maristes Rubí.

Paral·lelament, també 
a par� r de les 10 hores, a 
l’altre pati, es realitzaran 
exhibicions dels grups d’in-
iciació esportiva i de jocs 
motrius. 

A les 11.30 hores arriba-
rà el plat fort de la jornada 
de la mà dels quatre grups 

ENTITAT | MULTIESPORT

L’escola Montserrat celebrarà 
el 9è Torneig Doctor Guardiet

Barcelona va acollir a prin-
cipis de maig el V Torneig 
Internacional Amistós de 
Wushu de Barcelona, una 
compe� ció organitzada pel 
mestre David Conches i que 
va comptar amb una destaca-
da implicació de la comunitat 
xinesa resident a Catalunya.

Al torneig internacional 
es van donar cita clubs cata-
lans, de Galícia, el País Basc, 
Navarra, Castella i Lleó, An-
dalusia i Aragó. A més, també 
van tenir presència clubs 
d’arreu del món, arribats 
d’Itàlia, França o de la Xina.

El Club Esportiu Chen 
Taichi Vida de Rubí va pre-

TAI-TXI-TXUAN | TORNEIG

El Club Espor� u Chen Taichi Vida aconsegueix sis ors i cinc plates 
en el V Torneig Internacional Amistós de Wushu de Barcelona

de dansa que té l’escola i 
els dos de pa� natge. Com 
cada any, presentaran les 
coreografi es de compe� ció 
i exhibició de la temporada 
i, seguidament, interpre-
taran un festival temàtic. 
Enguany, posaran en esce-
na ‘Dansem pel món’, un 
viatge pel planeta de la mà 
de les danses més � piques 

d’alguns països. Aquest 
espectacle comptarà amb 
la col·laboració del grup de 
teatre rubinenc Escena 13.

En total hi par� ciparan 
gairebé 200 infants i un cop 
acabin de jugar o d’actuar, 
tots seran obsequiats amb 
un entrepà, una beguda i 
dues peces de fruita. Els 
familiars i amics poden anar 

a animar els par� cipants i 
s’instal·laran dues barres de 
bar a l’interior dels pa� s. 

Cap a les 13 hores, abans 
del lliurament dels premis a 
par� cipants i monitors, � n-
drà lloc el sorteig d’un lot 
de productes i materials, 
cedits pels patrocinadors 
del torneig, més d’una vin-
tena. / DdR

sentar al torneig diversos 
atletes que van disputar 
la competició de Taixixuan 
en les modalitats de Forma 
de mà buida, Forma de mà 
amb arma, Tuishou a peu fi x 
i Tuishou a peu mòbil.

En total, el club rubinenc 
va aconseguir sis ors i cinc 
plates en la compe� ció. Un 
dels ors va ser per David Alfa-
no, de només 14 anys, i va ser 
en la modalitat de Tuishou a 
peu fi x. La resta va ser per 
Ruth Espuny, Álvaro Benet, 
Alejandro David, Javier Ca-
brera, Kath Ramos, Gemma 
Piquer i Anna Moliner. / CE 
Chen Taichi VidaEl torneig de Tai-txi-txuan va tenir lloc a Barcelona. / Cedida

És la novena vegada que el col·legi organitza aquest torneig. / Arxiu



Divendres, 26 de maig de 2017ESPORTS 31
WATERPOLO | COPA FEDERACIÓ

El Sènior Femení del Natació Rubí cau a 
la Copa Federació contra el Mediterrani
El Sènior Femení del Club 
Natació Rubí (CNR) va dispu-
tar aquest cap de setmana a 
Can Rosés la tercera jornada 
de la Copa Federació contra 
el CE Mediterrani, un duel 
que va acabar amb triomf 
visitant per 11-14. 

Tot i la derrota, el con-
junt de David Martín és 
segon a la classifi cació, em-
patat a quatre punts amb 
l’AE Santa Eulàlia. 

Per la seva banda, el 
Sènior Masculí B va aconse-
guir un triomf en la quarta 
jornada de la segona fase 
de Primera Catalana. L’equip 
entrenat per Dani Gómez es 
va imposar de forma molt 
clara, 6-17, al CN Poble 
Nou en el primer par� t de 
l’eliminatòria. 

Pel que fa a la resta de 
resultats de la jornada dels 
equips del club, no van 
ser especialment positius 

  RESULTATS 
Juvenil Masculí - CN Terrassa   12-16
Cadet Femení - UE Horta        7-7
UE Horta - Cadet Masculí      10-5
Infantil Femení - CN Terrassa        9-6
CN Mataró - Infantil Mixt      16-6

i només l’Infantil Femení 
va aconseguir guanyar 9-6 
contra el CN Terrassa. Per la 
seva banda, el Cadet Femení 
va empatar 7-7 contra la UE 
Horta, mentre que l’Infan� l 
Mixt, el Cadet Masculí i el 
Juvenil Masculí van perdre.

Els jugadors del Masculí B es van imposar en el seu par� t contra el CN Poble Nou. / Cedida

NATACIÓ | PREMIS

El CN Rubí, premiat com a 
15è millor equip en la Diada 
Catalana de la Natació

La Federació Catalana de 
Natació va celebrar la XVI 
Diada de la Natació Catala-
na el 17 de maig al Teatre 
Principal de Sabadell.

Dins d’aquesta cerimò-
nia, el Club Natació Rubí 
(CNR) va ser dis� ngit com el 
15è millor equip de Catalu-
nya, un premi que va recollir 
el president de l’entitat, 
David Or� z.

També es va entregar un 
premi al mèrit a l’anterior 
president del club, David 
Alonso, per la seva trajec-
tòria com a direc� u.

En waterpolo, hi va ha-
ver una menció especial 

per Paula Rutgers, jugadora 
del CN Rubí, que va assolir 
el subcampionat del món 
juvenil a Auckland, a Nova 
Zelanda, el desembre de 
l’any passat.

També van ser dis� ngits 
els waterpolistes David Car-
rasco i Marc Mejías per la 
tercera posició aconseguida 
en l’Europeu juvenil que va 
tenir lloc a Alphen, a Holan-
da, el setembre passat.

Entre els assistents 
destacava la presència del 
conseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i 
Transparència, Raül Rome-
va, soci del CNR. / CNR

Paula Rutgers, la segona a l’esquerra, va ser guardonada pel subcam-
pionat aconseguit en el campionat del mon juvenil. / Cedida

El president de l’en� tat, David Or� z, recollint el guardó. / Cedida

NATACIÓ SINCRONITZADA | JORNADES

Dos ors per als equips de 
sincronitzada del CNR 
a les jornades del CEEB
Els tres equips de natació sincronitzada del Club Na-
tació Rubí han ob� ngut excel·lents resultats en les 
jornades de ru� nes tècniques del CEEB, disputades a 
la piscina Sant Jordi de Barcelona recentment.

En el nivell B3, el de més difi cultat, les noies més 
grans de la sincronitzada de Rubí, entrenades per Mó-
nica Boneu, van pujar al graó més alt del podi. L’equip 
del nivell A2, entrenades per Mar Pardo, també va 
aconseguir la medalla d’or amb una excel·lent puntua-
ció i coreografi a. Finalment, al nivell A1, les nedadores 
entrenades per Bàrbara Marcikova, van aconseguir una 
destacada sisena posició d’entre 19 equips par� cipants, 
tots ells molt compe� � us.

Aquestes jornades són tot un espectacle per al pú-
blic i un gran reconeixement a l’esforç durant els mesos 
d’entrenaments de les joves espor� stes. / CNR Les més pe� tes van aconseguir una destacada sisena posició / Anna Giner
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