
Vint persones van perdre la vida en sinistres en les vies urbanes 
i interurbanes del Vallès Ocidental, sis més que l’any anterior

INFORMATIU SETMANAL INDEPENDENT I GRATUÏT  
IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC 100% RECICLAT

WWW.DIARIDERUBI.COM

«Hi ha dues coses infi nites: l’Univers i l’estupidesa humana.» (Albert Einstein, � sic alemany) Divendres, 27 d’abril de 2018 - Núm. 1.186

amb les millors ofertes de vehicles 
seminous i d’ocasió

El teu concessionari 
multimarca 

amb les millors ofertes de vehicles 

multimarca  a Terrassa

Vallescar Ocasión  Colom 457 (Parc Vallès)  |  08223 Terrassa  |  T 93 736 00 09  |  www.vallescarocasion.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci_258x78,8cm_ORIG.pdf   1   18/9/17   12:31

Repunt dels accidents mortals 
a la comarca en el 2017

Pàg. 3

Multitudinària Diada de Sant Jordi 

Iban Coca

Pàg. 19

Reductors de 
velocitat a La Llana 
per dissuadir les 
curses il·legals

Pàg. 2

El Sènior Masculí 
de waterpolo del 
CNR no pujarà a 
Divisió d’Honor

Pàg. 23

Alumnes del 
CEE Ca n’Oriol 
i de l’ins� tut 
Torrent  dels Alous 
par� cipen en un 
projecte inclusiu

Pàg. 6

Entren a la seu del 
PDeCAT i roben 
l’ordinador del 
grup municipal

Pàg. 7

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
P. 12 i 13 

Iban Coca Marta Cabrera



Divendres, 27 d’abril de 2018 ACTUALITAT2

Instal·len a La Llana reductors de velocitat 
per dissuadir les curses il·legals de cotxes
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha instal·lat 
nous elements reductors de 
la velocitat al polígon indus-
trial La Llana, amb l’objec� u 
d’evitar l’organització de 
carreres il·legals de cotxes 
en aquest punt de la ciutat. 
Segons el consistori, quan 
es van detectar aquestes 
pràc� ques al desembre ja 
es van executar algunes 
accions, que ara s’han re-
forçat.

Concretament, s’han 
col·locat dues parelles de 
coixins berlinesos al carrer 
Pont de Can Claverí, al tram 
entre l’avinguda de La Llana 
i la plaça de la Verneda. Des 
de l’Ajuntament assenyalen 
que aquests elements obli-
guen a reduir la velocitat 
fi ns a un màxim de 30 km/h. 
El cost de l’actuació ha estat 
de 5.041 euros.

Prèviament, ja se n’ha-
vien col·locat dues parelles 
més, en aquest cas a l’avin-
guda de La Llana. En total, el 
polígon disposa de sis ban-
des reductores de velocitat, 

sis coixins berlinesos en un 
sen� t de la circulació i sis 
més en tots dos sen� ts.

L’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, ja va avançar el 
reforç de les actuacions 
dutes a terme fi ns ara en 
una compareixença fa unes 
setmanes davant els mit-
jans de comunicació, en 
què va estar acompanyada 
per l’inspector en cap de la 
Policia Local, Oriol Sánchez, 
i del cap de la comissaria 

dels Mossos d’Esquadra, 
David Ruiz.

Mar� nez va explicar que 
aquestes curses es convo-
quen a través de les xarxes 
socials amb poca estona 
d’antelació, fet que deixa 
poc marge de maniobra 
a la reacció policial. Per 
aquest mo� u, va anunciar 
la voluntat de combinar 
l’acció conjunta dels cossos 
policials amb la instal·lació 
d’elements permanents a 

les vies suscep� bles de ser 
u� litzades com a pistes per 
a curses “per fer impossible 
la celebració d’aquestes 
ac� vitats”.

També va explicar que 
s’estudiaria la possibilitat 
de restringir la circulació en 
algunes vies durant els caps 
de setmana. En aquest sen-
� t, des de fa una setmana, 
no es pot aparcar a la plaça 
Verneda entre les 23 i les 
5 hores.

Els úl� ms elements per reduir la velocitat dels vehicles a La Llana s’han ubicat al carrer Pont de Can 
Claverí. / Cedida

Limitacions d’aparcament a
l’Escardívol a partir de l’1 de 
maig pel fes� val Primavera Pop
Amb mo� u del muntatge 
de les infraestructures ne-
cessàries per dur a terme 
el festival Los 40 Prima-
vera Pop, que � ndrà lloc 
el pròxim dissabte 5 de 
maig a l’Escardívol, no es 
podrà aparcar a les places 
més properes a la rotonda 
a par� r de les 6 hores del 
pròxim dimarts 1 de maig. 
A la banda dreta, la zona 
més pròxima a l’edifi ci de 
l’Escardívol i al carrer Joa-
quim Blume, l’aparcament 
quedarà restringit a par� r 

del dia 3 a les 6 hores. 
Dimecres, l’Ajuntament 
va col·locar les habituals 
tanques i la senyalització 
excepcional on informa 
als usuaris de l’aparcament 
sobre les restriccions. 

L’aparcament estarà 
fora de servei fins a les 
20 hores del diumenge 6 
de maig, un cop s’hagin 
desmuntat les infraestruc-
tures del macrofes� val de 
música i s’hagin dut a ter-
me les tasques de neteja 
per� nents. / DdR

El consistori ja ha col·locat la senyalització habitual per informar 
de les restriccions a l’aparcament. / C.C.
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A Rubí, on no 
es registrava un 
accident mortal 
des de feia 3 anys, 
el 2017 va deixar 
una vícti ma mortal

Repunt dels accidents mortals en 
el Vallès Occidental durant el 2017
C.C. / M.C.

Els accidents mortals a les 
carreteres i vies urbanes del 
Vallès Occidental van créixer 
durant l’any passat, segons 
les dades del Servei Català 
de Trànsit (SCT). Així, en el 
2017 vint persones van per-
dre la vida en accidents que 
van tenir lloc a la comarca, 
sis més que l’any 2016. Deu 
d’aquests accidents mortals 
van tenir lloc en vies inte-
rurbanes, i els altres deu en 
vies urbanes.

Pel que fa a les persones 
ferides greus en aquests 
accidents, el SCT assenyala 
que en total 192 perso-
nes van resultar ferides de 
gravetat en accidents a les 
diferents vies de la comar-
ca. La majoria d’aquestes, 
124, van resultar ferides en 
sinistres ocorreguts en vies 
del nucli urbà.

En el cas de Rubí, on no 
es registrava un accident 
mortal des de feia tres anys, 
el 2017 va deixar una vícti -

ma mortal. Va ser un veí de 
Terrassa de 30 anys, qui va 
perdre la vida en un acci-
dent ocorregut a principis 
de novembre a la carretera 
B-151 al seu pas pel terme 
municipal de Rubí, quan la 
motocicleta que conduïa va 
sorti r de la via. 

La localitat amb més 
víctimes mortals el 2017 
en vies interurbanes va ser 
Sant Cugat, amb tres morts. 
Altres poblacions on es van 
registrar accidents mortals 
van ser Castellbisbal, Cer-
danyola, Ripollet, Sabadell, 
Santa Perpetua de Mogoda i 

Imatge d’arxiu d’un accident a la carretera comarcal C-1413 al seu pas per Rubí. 

Palau-Solità i Plegamans.
Entre les vies interur-

banes amb un índex de 
sinistralitat més alt de la 
comarca, hi ha la C-1415a 
de Terrassa a Sentmenat, 
la BV-1221 de Terrassa a 
Matadepera, la BP-1417 de 
Sant Cugat a Barcelona –co-
neguda com l’Arrabassada– 
o la C-58 entre Barcelona i 
Cerdanyola, entre altres.

Segons el Servei Català 
de Trànsit, l’any 2017 es van 
produir un total de 220 acci-
dents mortals al conjunt de 
la xarxa viària catalana, en 
els quals 248 persones van 
perdre la vida i 1.742 van 
resultar ferides de gravetat. 
Gairebé el 29% dels morts 
en accidents de trànsit a 
Catalunya van ser motoris-
tes, mentre que els ciclistes 
representen el 5%.

Els principals factors 
concurrents en els accidents 
de trànsit amb vícti mes van 
ser les distraccions, amb un 
repunt del 4,5% respecte 
del 2016.
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Més d’un miler de persones 
visiten la Fira del Dia de la Terra
REDACCIÓ

La Fira del Dia de la Terra, 
acte central de la programa-
ció del Dia de la Terra que va 
tenir lloc dissabte passat, va 
atraure més d’un miler de 
visitants, que es van apropar 
per gaudir de les diferents 
ac� vitats mediambientals, 
culturals i gastronòmiques 
proposades. A més, la Fira 
va comptar amb una mostra 
de productors agrícoles i 
apícoles locals, i un mercat 
de comerços ecològics de 
Rubí.

El canvi d’ubicació de 
la fi ra –que fi ns ara se ce-
lebrava a les places Cata-
lunya i del Doctor Guardiet 
i enguany s’ha traslladat a 
les places Pearson i Nova 
Estació– va tenir un impacte 
positiu entre els visitants, 
segons han destacat des de 
l’organització.

Una de les iniciatives 
més ben valorades va ser 
‘De l’hort a taula’, que “s’ha 
consolidat com una de les 
ac� vitats estrella de la fi ra”, 

segons ha valorat el regidor 
de Medi Ambient, Moisés 
Rodríguez. El taller de cons-
trucció d’hotels d’insectes, 
una de les novetats d’aques-
ta edició, també va ser un 
èxit de públic.

La fi ra va tornar a oferir 
activitats com ‘Ballar de 
peus a terra’, ‘Puja al carro 
de Sant Antoni’, una mostra 
de productors i de maqui-
nària agrícola i l’ecoespai 
gastronòmic, entre altres. 
També hi va haver novetats, 

com la fi nestreta energè� ca 
o un concert de Sergi Estella 
de ferralla i rock’n’roll.

El cap de setmana el va 
completar una jornada de 
recuperació de l’entorn de 
la font de Can Moritz, que 
va tenir lloc diumenge, Dia 
de la Terra, i que va comptar 
amb la participació d’una 
trentena de persones.

Per Rodríguez, “amb la 
celebració del Dia de la Terra 
volem ampliar el moviment 
ambiental per aconseguir 

un entorn saludable i sos-
tenible. I que hi hagi tanta 
gent que vingui a par� cipar 
en les diferents propostes 
programades és un bon 
indica� u”.

Els actes per celebrar el 
Dia de la Terra van con� nuar 
fi ns dijous. Dimecres va tenir 
lloc l’ecotaller ‘Vivint el medi 
ambient en família’ i un nou 
Dimecres Manetes, mentre 
que dijous va ser el torn d’un 
nou taller de Bibliolab: canvi 
climà� c i efecte hivernacle.

Les places Pearson i Nova Estació van ser l’escenari d’aquesta 5a edició de la fi ra. / Localpres

Tallers sobre agricultura 
ecològica a Cova Solera
L’Ajuntament organitza 
quatre tallers per promoure 
l’agricultura ecològica, uns 
monogràfics pràctics que 
� ndran lloc als horts muni-
cipals de Cova Solera tots 
els dijous del mes maig.

El primer taller serà el 
10 de maig i se centrarà en 
els tractaments ecològics 
per a plagues i malalti-
es, una sessió orientada a 
aquells que tenen un hort 
tradicional o al balcó. El 17 
de maig, el taller girarà al 
voltant de la planifi cació de 
l’hort d’es� u i s’explicaran 
conceptes com la plantació, 
la profunditat de sembra, 
les rotacions i les associa-
cions de cul� us.

El tercer taller serà el 
24 de maig i ani-
rà sobre les llavors 
ecològiques. Una 
formació teòrica i 
pràc� ca en la qual 
es mostrarà com fer 
un bon planter, els 
híbrids i els transgè-
nics i com guardar 
les llavors. Aquest 
taller va des� nat a 

persones que vulguin fer el 
seu propi planter. Per aca-
bar, el darrer taller � ndrà 
lloc el 31 de maig i girarà al 
voltant de l’hort urbà, en 
relació als cul� us a terras-
ses, balcons i pa� s.

Els tallers són gratuïts, 
però requereixen inscrip-
ció prèvia, que es pot fer 
trucant al Telèfon Verd 
900 130 130 o bé al 93 699 
98 01 si es truca des d’un 
telèfon mòbil. Les sessions 
s’iniciaran a les 17 hores i 
duraran dues hores.

Actualment, hi ha un 
total de 16 persones de-
rivades de Serveis Socials 
que tenen adjudicada una 
parcel·la als horts de Cova 
Solera. / DdR

Horts municipals a Cova Solera. / Cedida
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mArtA cAbrerA

Una sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) obliga Arrins, 
l’empresa que té els drets de 
l’abocador de Can Balasc, a 
presentar un Pla Especial 
Urbanístic o un Projecte 
d’Activitats Específiques en 
sòl no urbà abans de posar 
en marxa l’activitat. Això 
significa que es retardarà en-
cara més l’obertura de l’abo-
cador i que aquest s’haurà 
d’adaptar al Pla Especial de 
Regulació d’Activitats Extrac-
tives de Rubí. A més, tant 
l’Ajuntament com entitats i 
particulars podran presentar 
al·legacions al projecte pre-
sentat per l’empresa.

Tot i això, la sentència del 
TSJC, que data del 5 de març 
d’aquest any, no és ferma i 
és probable que Arrins acabi 
presentant un últim recurs.

En paral·lel a aquesta 
sentència, l’alcaldessa ha 
signat un decret per atorgar 
la llicència d’obertura de 
l’abocador de Can Balasc, 

rubí podria ser la ciutat 
guanyadora del concurs  
‘el contenidor d’Or’

revés judicial contra els gestors 
de l’abocador de can balasc

reDAcció

La competició ‘El conte-
nidor d’Or’, que impulsa 
Ecovidrio, encara la recta 
final. I Rubí té moltes pos-
sibilitats de proclamar-se 
vencedora. Ara mateix, a 
falta de pocs dies per fina-
litzar el concurs, la ciutat 
ocupa la segona posició al 
rànquing general, amb un 
increment del vidre reci-
clat de l’11,30% –la llista 
l’encapçala Vilafranca del 
Penedès, amb un augment 
de l’11,65%–. El premi és 
una aportació econòmica 
de 20.000 euros per poder 
incentivar un projecte de 
la ciutat, que en el cas de 
Rubí s’ha decidit destinar a 
la iniciativa de recollida d’oli 
usat Rubiclak que promou 
l’Associació de Persones 
amb Diversitat Intel·lectual 
de Rubí (APDIR).

Un total de 12 munici-
pis catalans participen en 
aquesta iniciativa, que té 
com a objectiu incremen-
tar la taxa de reciclatge de 

un formalisme legal al qual 
l’Ajuntament estava obligat 
en compliment d’una sen-
tència judicial. Tot i aquest 
decret, l’empresa no podrà 
iniciar l’activitat a l’aboca-
dor fins que no presenti un 
pla especial o un projecte 
d’activitats.

els veïns, preocupats
El 13 de febrer del 2015, 
l’Ajuntament de Rubí va 
precintar amb una autorit-
zació judicial les obres que 
Arrins estava duent a terme 
a l’interior de Can Balasc 

sense cap mena d’autoritza-
ció. Davant d’aquesta acció, 
l’empresa va presentar una 
denúncia al Jutjat Conten-
ciós Administratiu número 
10 de Barcelona, que va 
desestimar les peticions de 
l’empresa. Ara, un cop més, 
la justícia ha donat la raó a 
l’Ajuntament.

Aquest periple judicial 
es remunta a una sentència 
del 2012 a través de la qual 
Arrins va veure reconegut 
el dret d’obrir l’abocador de 
Can Balasc en els termes en 
els quals se li va concedir 

una llicència el 1994. Una 
sentència que deixa molt 
clar que Can Balasc ha de 
ser un abocador, però també 
que només té dret a abocar 
1 milió de m³ de 17 tipus de 
residus tipificats com a no 
perillosos.

Aquesta darrera part és 
la que més preocupa la plata-
forma Rubí sense abocadors, 
que tem que Can Balasc es 
converteixi en un nou Can 
Carreras, ja que Arrins és del 
mateix grup que el gestor 
de l’abocador clausurat, on 
es van detectar nombroses 
irregularitats fins al seu tan-
cament. “Volem que entrin 
la classe de residus que diu 
la sentència i que es controli, 
fer un seguiment de què hi 
aboquen”, afirma Joaquim 
Òdena, de la plataforma.

Tant l’entitat com els 
veïns també estan molt pre-
ocupats perquè tot i que 
només es poden abocar 1 
milió de m³ de deixalles, 
Arrins va eixamplar el vas de 
l’abocador fins als 2,5 milions 
de m³.

el 2015, l’Ajuntament va precintar les obres de can balasc. / Arxiu

vidre en aquestes localitats. 
A banda de Rubí, les altres 
ciutats que competeixen 
per fer-se amb ‘El conte-
nidor d’Or’ són Badalona, 
El Prat Girona, Granollers, 
Lleida, Sant Boi, Sant Cu-
gat, Tarragona, Viladecans, 
Vilafranca del Penedès i 
Vilanova i la Geltrú. El con-
curs va arrencar l’1 de no-
vembre i s’allargarà fins al 
30 d’abril.

D’aquí a uns dies, es 
tornarà a comptabilitzar 
el vidre dipositat als con-
tenidors verds de totes les 
ciutats participants. I si la 
taxa rubinenca de reciclatge 
de vidre –els quilos de vidre 
que es reciclen per cada ha-
bitant– respecte al mateix 
mes de l’any anterior és 
la que ha augmentat més, 
Rubí es proclamarà gua-
nyadora de la competició. 
El responsable de Medi Am-
bient, Moisés Rodríguez, ha 
convidat els rubinencs a fer 
un “esprint final” per poder 
ser la ciutat guanyadora d’El 
Contenidor d’Or.
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Trobada intergeneracional per Sant 
Jordi entre estudiants de La Serreta 
i avis de la residència Amanecer 

Jornada de convivència i intercanvi 
entre alumnes del CEE Ca n’Oriol i 
de l’ins� tut Torrent dels Alous

Amb mo� u de la Diada de 
Sant Jordi, estudiants del 
Cicle Formatiu d’Atenció 
a Persones en Situació de 
Dependència de l’institut 
La Serreta de Rubí i usuaris 
de la Residència Amanecer 
van compartir dilluns una 
trobada per fomentar les re-
lacions intergeneracionals.

Els alumnes van portar 
a terme un projecte ano-
menat ‘Gaudim de la Diada 

tots plegats’, basat en una 
metodologia que contempla 
l’aplicació de tècniques par-
ticipatives d’animació per 
aconseguir captar l’atenció i 
concentració dels avis i àvies 
de la residència.

Així, un grup va treballar 
mitjançant la llegenda de 
Sant Jordi, l’escolta ac� va i, 
un cop fi nalitzada aquesta, 
van crear uns � telles per a 
representar la narració amb 

les imatges de Sant Jordi, la 
princesa, el drac i la rosa.

Altres grups d’alumnes i 
residents van gaudir de pas-
sejos per diferents parades 
de llibres i roses que dilluns 
omplien la ciutat.

Finalment, un tercer 
grup va atendre una para-
da, ubicada a la porta de 
la residència, on regalaven 
llibres a tothom que s’hi 
acostava. / DdR

CRISTINA CARRASCO

Una trentena d’alumnes de 
secundària del Centre Espe-
cial d’Educació de Ca n’Oriol i 
35 estudiants de 4t d’ESO de 
l’institut Torrent dels Alous 
han protagonitzat aquest di-
mecres al ma�  una jornada 
de convivència i intercanvi en 
aquest darrer centre, durant 
la qual han compar� t tallers 
d’expressió ar� s� ca i dansa, 
entre altres. Es tracta de la 
quarta i úl� ma fase d’un pro-
jecte d’interrelació entre els 
dos centres educa� us que va 
néixer fa quatre anys.

Mireia Feliu, professora 
de música de l’ins� tut Torrent 
dels Alous i Mireia Mar� nez, 
mestre i coordinadora de se-
cundària del centre d’educació 
especial, han explicat que el 
projecte es va posar en marxa 
arran d’una cantada que els 
estudiants de 1r d’ESO van 
oferir a l’escola de Ca n’Oriol. 
L’experiència va ser tan ben 
valorada per l’alumnat par-
� cipant que els dos centres 
van apostar perquè tingués 
con� nuïtat

Així, durant els dos anys 
següents s’han organitzat 
diversos tallers, jocs, estones 
de convivència lliure al pati 
i altres ac� vitats, totes elles 
vertebrades a par� r d’expres-

Els estudiants i els usuaris de la residència van compar� r un Sant Jordi molt especial. / Iban Coca

L’alumnat dels centres que han par� cipat en l’experiència. / Cedida

sions ar� s� ques com música o 
plàs� ca. Aquest dimecres s’ha 
posat el punt fi nal a la primera 
edició d’aquest projecte amb 
la ma� nal d’ac� vitats.

Totes dues professores 
han ressaltat especialment 
que la inicia� va, que vol fo-
mentar la inclusió, ha estat 
molt ben acollida per part dels 
estudiants par� cipants, de fet 
la participació és totalment 
voluntària, i cada any s’han 
engrescat més joves. També 
coincideixen a destacar “la 
part humana” del projecte, ja 
que és una experiència molt 
enriquidora i positiva per 
l’alumnat.

En aquest sentit, Feliu 
explica que “tenim un mural 
que recull l’experiència de 
l’any passat, amb escrits i 
dibuixos fets pels alumnes 
on expliquen què van sen� r, 

com ho havien passat, i és 
espectacular”.

Per la seva banda, Mar� -
nez assenyala que pels alum-
nes del CEE Ca n’Oriol “és una 
experiència molt enriquidora, 
ja que poden estar un dia en 
un centre ordinari, passen el 
dia amb companys de la seva 
edat i gaudeixen de les ac� vi-
tats compar� des”.

L’experiència ha estat tan 
posi� va que aquest curs s’ha 
tornat a posar en marxa amb 
alumnes de 1r d’ESO, que 
durant els pròxims quatre 
anys � ndran l’oportunitat de 
compartir noves jornades 
de convivència i intercanvi 
entre els dos centres. L’ac� -
vitat arrencarà el juny quan 
els alumnes voluntaris del 
Torrent dels Alous visitaran el 
CEE Ca n’Oriol per oferir una 
cantada.

‘Corre i balla contra el càncer infan� l’, 
nova proposta del Col·legi Balmes
La 4a Cursa solidària Col·legi 
Balmes, organitzada per 
l’AMPA d’aquest centre edu-
ca� u amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, � ndrà lloc 
el 20 de maig. L’activitat, 
que enguany s’ha rebatejat 
amb el nom ‘Corre i balla 
contra el càncer infantil’, 
� ndrà lloc a les pistes d’at-
le� sme de Can Rosés. Els 
diners que es recap� n tant 
amb les inscripcions com 
amb els dorsals solidaris es 
des� naran a l’Hospital Sant 
Joan de Déu.

L’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, ha ressaltat que 
“acompanyem satisfets i 
orgullosos la proposta de 
l’Escola Balmes per la sen-
sibilitat que el centre, per 
quart any consecu� u, mos-
tra amb la infància i amb 
la necessitat d’investigar 
sobre el càncer infan� l”. 

Per la seva banda, la 
directora del centre, Rosa 
Maria Solvas, ha comentat 
que “la cursa compleix tres 
objectius que són impor-
tantíssims per l’escola”: 
recaptar diners per la gent 
que ho necessita, compar� r 
una jornada familiar, i que 
els alumnes vegin una altra 
realitat: la del món d’estar 
malalt, de necessitar cures 
i persones a prop. 

Per úl� m, el president 
de l’AMPA, César Obea, ha 
agraït la col·laboració de 
l’Ajuntament i de tots els 
patrocinadors i ha ressal-
tat que “Rubí és un poble 
solidari”. 

Una jornada solidària
L’activitat arrencarà a les 
9.30 hores amb un recor-
regut de 5 km pels adults. 
Enguany, s’ha incorporat 

una nova ac� vitat solidària: 
una master class de zumba 
a par� r de les 10.45 hores. 
A les 12 hores es realitzaran 
les curses infan� ls.

Les inscripcions tenen 
un preu de 5 euros, excep-
te les curses infan� ls, que 
són gratuïtes. Per poder 
participar, cal fer l’ingrés 
al número de compte de 
La Caixa 2100 5665 3402 
0015 7128 i enviar un cor-
reu electrònic a l’adreça 
cursabalmes2016@yahoo.
es indicant nom i cognoms 
i el concepte. 

També es pot col·laborar 
amb un dorsal solidari, pen-
sat per aquelles persones 
que volen col·laborar amb 
aquesta inicia� va però que, 
en canvi, no volen córrer 
o ballar. L’ingrés, d’import 
lliure, s’ha de fer al mateix 
número de compte. / DdR
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Una marxa de cotxes reivindica la 
llibertat dels líders independen� stes
LARA LÓPEZ

Una quarantena de cotxes i 
motos amb estelades, llaços 
grocs i cartells amb el mis-
satge ‘Llibertat presos polí-
� cs’ van circular pels carrers 
del Rubí dissabte al ma�  en 
una marxa groga, una acció 
de protesta contra l’em-
presonament dels polí� cs 
catalans i representants del 
moviment independen� sta 
i per reclamar la República 
Catalana. Les seccions locals 
d’ANC i Òmnium i el CDR de 
Rubí van organitzar aquesta 
ac� vitat amb l’objec� u de 
donar més visibilitat a la 
mobilització.

La marxa va donar el 
tret de sor� da a les 11.30 
hores a l’Escardívol, recor-
rent diversos quilòmetres 
i carrers del centre com 
l’avinguda de Barcelona, la 
plaça d’Onze de Setembre 
o l’avinguda de l’Estatut, 
entre altres. Posteriorment, 
els vehicles van circular per 
la C-1413a per travessar el 
barri de Can Fatjó i després 
tornar cap a l’Escardívol, 
on es va posar punt final 

Els cotxes van circular pels carrers de Rubí. / L.L.

a l’itinerari. La mobilitza-
ció es va desenvolupar de 
forma pacífi ca i silenciosa, 
tal i com van destacar els 
organitzadors, ja que es van 
donar instruccions entre 
els par� cipants de no tocar 
el clàxon i circular tranquil-
lament. 

Des de l’ANC, valoren 
molt posi� vament la par� -
cipació. Josep Rialt i Josep 
Pardo, de la comissió orga-
nitzadora de l’acte, van ex-
plicar que l’acció tenia com 
a finalitat reivindicar les 
“injus� cies que s’estan co-
metent en molts aspectes, 
principalment en l’empreso-

nament dels representants 
polítics que han seguit el 
mandat del poble”. Des de 
l’Assemblea Nacional Cata-
lana i Òmnium Cultural afi r-
men que “esperen el futur 
amb tota l’esperança”, amb 
el desig que “les condemnes 
preven� ves acabin, que els 
encausats puguin tornar a 
casa amb les seves famílies 
i es preparin les defenses tal 
i com faria qualsevol perso-
na acusada d’un delicte no 
violent”. 

La mobilització va comp-
tar amb l’escorta de la Po-
licia Local per motius de 
seguretat. 

Entren a la seu del PDeCAT i 
roben un ordinador portà� l
M. CABRERA

El Par� t Demòcrata Euro-
peu Català (PDeCAT) de 
Rubí ha denunciat als Mos-
sos d’Esquadra el robatori 
de l’ordinador portà� l del 
grup municipal després 
que algú forcés els dos 
panys d’accés a la seu de 
la formació.

El robatori es va pro-
duir al voltant de les 16.15 
hores del 21 d’abril, se-
gons fonts dels Mossos 
d’Esquadra. L’assessor del 
grup municipal, Ivan Vila, 
va ser el primer a entrar 
després de l’assalt, el ma-
teix dissabte al vespre, i es 
va trobar tots els armaris 
oberts i documents fora de 
les seves carpetes. 

“L’únic que es van en-
dur va ser l’ordinador por-
tà� l del grup municipal, ni 
l’ordinador de sobretaula, 
ni l’equip de so amb alta-
veus, ni el projector que 
estava dins del maletí, 
un aparell que és fàcil de 
transportar, i que a més 

estava amb la cremallera 
oberta”.

Immediatament, la for-
mació va presentar una 
denúncia als Mossos d’Es-
quadra, que van enviar un 
equip de la policia cien� fi -
ca a la seu i que inves� ga 
els fets com un robatori 
amb força.

Vila també ha explicat 
que, de moment, sembla 
que en les imatges enre-
gistrades per les càmeres 
de seguretat dels voltants 
de la plaça de Catalunya, 
on es troba l’accés a la seu, 

no hi apareix cap sospitós: 
“Semblava que sabia per 
on havia de passar per no 
aparèixer a les càmeres”. 
Els Mossos d’Esquadra no 
han volgut fer cap comen-
tari sobre aquestes imat-
ges, però sí que han afi r-
mat que aquest � pus de 
robatori no és freqüent.

El portà� l que es van 
endur de la seu de la for-
mació contenia documen-
tació del grup municipal i 
de l’Ajuntament i informa-
ció personal del regidor 
Víctor Puig.

La seu del PDeCAT està a la cèntrica plaça de Catalunya. / M.C.

Unes 200 persones par� cipen 
en un acte d’ERC a Ca n’Oriol
La plaça de Ca n’Oriol va 
ser el lloc triat per Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC) per organitzar una 
fi deuà que va comptar amb 
l’assistència de prop de 200 
persones. A l’acte, també hi 
va anar el diputat al Congrés 
Joan Tardà, i Lolo Calero, 
amic personal d’Oriol Jun-
queras. Tardà va demanar 
que s’investeixi un candidat 
i es conformi un govern, 
mentre que Calero va expli-
car la situació de Junqueras 
a la presó, ja que l’ha anat 
a visitar diverses vegades. 

El diputat Jordi Tardà va estar present en l’acte d’Esquerra a Ca 
n’Oriol. / J.A. Montoya

Quan es va organitzar l’acte, 
estava previst que hi assis� s 
Carme Forcadell, que està 
actualment en presó pre-
ven� va a Alcalà-Meco.

Un altre dels protago-
nistes de l’acte va ser Xavier 
Corbera, portaveu d’Esquer-
ra i candidat a les eleccions 
municipals del 2019. L’actual 
regidor va parlar de la ciutat, 
insis� nt que “cal ser ambici-
osos, cal estar orgullosos de 
la ciutat i prendre decisions 
amb valentia, aquesta és 
l’única forma que Rubí enca-
ri el futur amb les mateixes 

condicions que altres ciutats 
de l’entorn. Durant molt de 
temps hem anat amb el cap 
baix i hem � ngut l’autoes� -
ma baixa”. Per Corbera, Rubí 
és un municipi que té molt 
a oferir, especialment “per 
la indústria i la riquesa que 
genera i per la seva riquesa 
i diversitat cultural”.

D’altra banda, va afi rmar 
que és necessari que la ciu-
tat faci un salt endavant en 
l’espai públic i va reivindicar 
com a projectes propis l’ac-
tual millora de l’illa de via-
nants o la reforma del parc 
de Ca n’Oriol, tot i que va 
ma� sar que no està d’acord 
amb el projecte que vol im-
plementar el govern.

Per últim, Xavier Cor-
bera va dir que les perso-
nes d’Esquerra estan molt 
implicades amb la vida de 
la ciutat: “Els problemes 
que tenen els rubinencs, 
també els tenim nosaltres, 
cal trencar amb l’esquema 
de les banderes, perquè de 
banderes ningú menja, el 
que cal és feina, oportunitat 
i igualtat”. / DdR
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La Taula de Competi ti vitat Industrial 
ja treballa per millorar aspectes clau

REDACCIÓ

La Taula de la Competi-
tivitat Industrial de Rubí 
(TCIR) vol dissenyar accions 
concretes i assolibles que 
generin un impacte posi-
ti u al territori en relació a 
les prioritats establertes 
per aquest òrgan, format 
per 27 organitzacions, al 
febrer.

En aquella trobada, es 
van establir prioritats com 
ara millorar la mobilitat, 
l’impuls a l’FP, millores en 
la gestió administrativa, 
avançar cap a una ciutat 
verda o reforçar la identi -
tat industrial de Rubí. Ara, 
recollint aquestes prioritats 
s’han creat cinc taules de 
treball per impulsar accions 
transformadores.

AIxí, s’ha creat la taula 
‘Impuls de Rubí com a ciu-
tat industrial i innovadora’, 
amb l’objecti u de promoure 
accions que incideixin en 

millores en la mobilitat i 
l’accessibilitat, crear una 
ciutat sostenible i millorar 
la relació entre els centres 
tecnològics i les universi-
tats amb les empreses.

La taula ‘FP i ocupa-
bilitat per a la millora de 
les empreses i la qualitat 
de vida’ busca promoure 
mesures que millorin la 

qualitat de la Formació Pro-
fessional i la inserció.

La taula ‘Millora dels 
serveis i la gesti ó de l’Ajun-
tament de Rubí’ busca pro-

Una de les taules de treball que s’han creat. / Cedida

L’òrgan estableix grups de treball per impulsar millores en 
la mobilitat, l’impuls a l’FP i la millora de la gesti ó administrati va

moure accions per millo-
rar el suport a l’empresa i 
l’atorgament de llicències.

Per la seva banda, ‘Co-
municació i cohesió de la 
ciutat’ és la taula creada 
per millorar la comunicació 
de l’Ajuntament cap a la 
ciutadania i les empreses, 
per defi nir trets identi taris 
de la ciutat i millorar la co-
municació entre empreses 
i organitzacions.

Per últi m, la taula ‘Pro-
jectes supramunicipals’ ser-
virà per defi nir actuacions 
amb una visió conjunta per 
fomentar la competi ti vitat 
de Rubí i la comarca.

Segons el regidor de 
Desenvolupament Econò-
mic Local, Rafael Güeto, 
l’objecti u d’aquestes taules 
“és crear un espai de con-
certació i corresponsabili-
tat on els agents dissenyin i 
executi n de forma conjunta 
políti ques pel desenvolupa-
ment econòmic”.

S’han creat 5 
espais formats per 
agents diversos per 
impulsar projectes

Cuando una pareja toma 
la decisión de divorci-
arse y parece que o está 
claro que el divorcio no 
será amistoso (de mu-
tuo acuerdo), puede ser 
que la persona que tome 
la iniciativa sienta que 
deben quedar reguladas 
judicialmente algunas 
medidas sobre los hijos 
o el domicilio familiar 
cuanto antes, sin tener 
que esperar los meses 
que pueden transcurrir 
entre la interposición de 
la demanda de divorcio y 
la sentencia. Por ejemplo, 
si una parte necesita que 
se le adjudique el uso de 
la vivienda familiar, o la 
custodia de los hijos.

Para solucionar de 
manera rápida algunos 
aspectos importantes deri-
vados del divorcio, como 
la custodia de los hijos, 
el uso de la vivienda fa-
miliar o la contribución 
a las cargas económicas 

del matrimonio, entre 
otras, tenemos la opción 
(cualquiera de las dos 
partes) de interponer una 
demanda de medidas pro-
visionales previas (previas 
a la demanda de medidas 
defi nitivas del divorcio). 

Las medidas adop-
tadas por el juez en la 
resolución de medidas 
previas tendrán efecto 

hasta la sentencia defi-
nitiva, siempre que se 
interponga demanda de 
divorcio antes de que 
pasen 30 días desde que 
se hubieran adoptado. Y 
pueden coincidir o no con 
las medidas defi nitivas.

Edurne Zunzunegui 
Abogada 

Sant Cugat del Vallès

¿Necesito unas medidas 
provisionales en el divorcio?
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Reivindiquen que els municipis puguin decidir 
l’oferta de FP per ajustar-la a la demanda
REDACCIÓ

Rubí i 10 municipis del Fò-
rum de les Ciutats amb Con-
sell de la Formació Professi-
onal de Catalunya (Mataró, 
Barcelona, El Prat de Llo-
bregat, Girona, Granollers, 
L’Hospitalet de Llobregat, 
Lleida, Sabadell, Tarragona 
i Terrassa) han signat un 
conveni a través del qual 
potencien la seva relació 

i cohesió i estableixen el 
compromís de treballar 
coordinadament. A través 
d’aquest document, els 11 
edils competents, en el 
cas de Rubí, el regidor de 
Desenvolupament Econò-
mic Local, Rafael Güeto, 
acorden facilitar la trans-
ferència de coneixements 
i experiències entre les 
ciutats signants.

El text també estableix 

mantenir una presència pú-
blica com una sola veu per 
fer del Fòrum l’interlocutor 
necessari davant d’altres 
administracions vinculades 
amb la formació profes-
sional i ocupacional. “La 
formació professional és un 
àmbit compar� t per les po-
lí� ques educa� ves i les po-
lí� ques ac� ves d’ocupació. 
Compartir coneixements 
i planifi cació enfor� rà les 

ciutats que formem aquest 
Fòrum per reivindicar que 
els municipis � nguin capa-
citat de decisió a l’hora de 
definir l’oferta de forma-
ció professional que més 
necessita cada territori”, 
diu Güeto. La vigència del 
conveni és de 4 anys.

A més dels regidors de 
les 11 ciutats, també han 
assis� t a l’acte els alcaldes 
de Mataró i Terrassa. Rafael Güeto, signant el conveni. / Cedida

Un total de 16 empreses 
rubinenques van par� cipar 
la setmana passada a la 
jornada de presentació dels 
Projectes de Compe� � vitat 
Empresarial d’aquest 2018, 
set programes destinats a 
impulsar la innovació, la 
internacionalització o l’estra-
tègia de pimes i micropimes 
de la ciutat.

El perfi l de les empreses 
par� cipants en els projectes 
és el d’una Pime amb dos o 
més treballadors, de 4 anys 
o més de vida, amb voluntat 
d’inver� r en creixement, que 
� ngui establert el seu centre 
de decisió a Rubí i que � ngui 
els pagaments a l’administra-
ció local al dia.

Les companyies que fi nal-
ment es� guin interessades 
en el projecte han d’omplir 

un formulari d’inscripció i, 
una vegada escollides, signar 
un conveni de confi dencia-
litat abans de començar les 
tutories individualitzades.

Les empreses poden for-
malitzar la inscripció fi ns al 
31 de maig a la seu de l’Ofi -
cina de Serveis a l’Empresa, 
a la Masia de Can Serra, 
trucant al telèfon 93 588 70 
00 ext. 1439, o bé enviant un 
correu electrònic a masm@
rubiempresa.net.

L’oferta de cursos és la 
mateixa dels darrers anys: 
Quadre de comandament, 
Solucions fi nanceres, Inici-
ació a l’exportació, Consoli-
dació internacional, Diversi-
fi cació internacional, Xarxa 
Rubí Empresa i Planifica 
estratègicament la teva em-
presa. / DdR

S’impulsen 7 programes 
des� nats a les pimes



F a alguns dies l’equip de govern va 
presentar el projecte de rehabilitació 
del Casino, un històric i emblemàtic 

edifi ci situat al centre de la ciutat, que ha 
estat testimoni de l’evolució de Rubí des 
de principis del segle XX. El Casino, lloc 
de reunió de les famílies conservadores de 
la vila, va ser acabat de construir el 1928 
per l’arquitecte Ramon Puig i Gairalt, qui 
va reformar l’antic cafè anomenat El Jardí, 
seu de la Societat del Cercle de Rubí, que 
el 1906 va passar a dir-se Cambra Agrícola 
Ofi cial. A la inauguració del Casino, durant 
les festes de Sant Roc del 1928, es va repre-
sentar l’òpera Carmen, de Bizet, cantada per 
Mercè Plantada i Felip Sanagostino, amb la 
companyia dels cors i l’orquestra del Gran 
Teatre del Liceu. Entre els seus objectius 
fonamentals hi havia els de “gaudir de les 
diversions que proporciona la bona societat. 
Amb aquesta fi nalitat hi haurà sala de ball, 
teatre, biblioteca i jocs no prohibits”.

Després de la Guerra Civil, el 1942, va 

adoptar el nom de Casino Español. Està 
documentat que per Festa Major es repre-
sentava sarsuela i que va acollir les primeres 
projeccions cinematogràfi ques. Des de la 
seva obertura, l’edifi ci ha acollit una gran di-
versitat d’usos: ball, cinema, teatre, reunions, 
discoteca o sessions de quinto per Nadal.

El projecte presentat pel govern i re-
alitzat per l’àrea de Serveis Territorials, 
dirigit per l’arquitecte rubinenc Josep 
Milà, es basa en el respecte a la història de 
l’edifi ci i al seu caràcter multifuncional. Les 
actuacions donen resposta a les defi ciències 
de conservació de l’edifi ci, i l’adapten a les 
futures necessitats d’ús i a l’evolució de les 
diferents normatives d’obligat compliment. 

Recupera l’esperit dels Casinos multicul-
turals de principis del segle XX i respecta 
el projecte original, restituint la majoria 
dels elements originals o reproduint-los de 
manera fi dedigna.

Aquest respecte pel patrimoni arqui-
tectònic i històric ha estat clau perquè el 
projecte hagi estat força ben rebut entre la 
ciutadania i la resta de forces polítiques. No 
era un projecte per inventar res de nou ni 
per fer experiments arriscats, així que trobem 
aquesta una proposta encertada. Cert és que 
el canvi de titularitat de l’edifi ci –de mans 
de la Societat Casino Espanyol a immoble 
públic– s’ha allargat molt en el temps, massa, 
i que durant aquestes gairebé dues dècades, 

el Casino ha anat patint un deteriorament 
imparable davant els ulls dels rubinencs que 
no entenien per què un edifi ci com aquest 
al centre de la ciutat no es rehabilitava i es 
reobria per al gaudi de tota la ciutadania.

Finalment, el projecte ha arribat i ara 
només cal esperar que s’executi en els termi-
nis previstos i que l’any 2020 es pugui obrir 
i incorporar a la xarxa d’equipaments de la 
ciutat, amb una programació diversa, atrac-
tiva i que aprofi ti les múltiples possibilitats 
que ofereix l’espai.

No ha tingut la mateixa rebuda el pro-
jecte de reforma del parc de Ca n’Oriol, 
també presentat fa unes setmanes per l’equip 
de govern. Una proposta ambiciosa de parc 
urbà, que seria la primera gran intervenció 
real de la zona. En aquest sentit, diferents 
grups de l’oposició ja han demanat que 
s’aturi el projecte, que troben excessivament 
intervencionista i poc integrat amb l’entorn 
agrícola, i que es busqui el consens a través 
de la participació ciutadana.

L’esperit del Casino
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                 24 d’abril

Pau Navarro  @Pautopia

Quelcom no està 
funcionant correctament 
Servei i/o incivisme. 
@AjRubiNET 
@AjRubi #rubicity 
@Veinscastellnou 
C/ Renné Cassin amb 
Camí Ullastrell

Fa 25 anys...
Tanca la fàbrica tèxtil Espona 
i deixa al carrer 72 treballadors
Durant el 1993, la centenària 
fàbrica del tèxtil l’Espona, 
situada al passeig de Les 
Torres, va anunciar el 
seu tancament. La crisi 
econòmica ja havia obligat 
a tancar mesos abans 
Hispanomotor i Mercantil 
Papelera. En aquest cas, 72 
treballadors es van quedar 
a l’atur. 

Ara, l’edifi ci, de propietat 
municipal, és un centre de 
dansa tradicional catalana i 
seu de l’Esbart Dansaire.

ALTRES NOTÍCIES DESTACADES ARA FA 25 ANYS
-La C-1413 és la via amb més sinistralitat durant el 1992 amb 45 accidents
-Un atracador dispara diversos trets al local de prostitució La Troya. Entre la 
confusió, un agent de paisà va poder detenir l’home armat
-L’Ajuntament i l’Esbart Dansaire homenatgen el coreògraf Albert Sans

Rubricata

Cartes de la Ciutadania
La “kale borroka” catalana
Hace décadas surgió un entramado colecti-
vo en Euskadi que se dedicaba a la violencia 
callejera por los pueblos y ciudades. A estos 
grupos se les denominó “kale borroka”, ya 
que sembraban el pánico por allá donde 
ejecutaban sus horrendas acciones.

Es inevitable en la actualidad  compa-
rar a la “kale borroka” vasca con los CDR 
(Comités de Defensa de la República) 
que campan a sus anchas por territorio 
catalán, Rubí incluido. Pero entre ellos 
poseen varias similitudes: amedrentan con 
pintadas e insultos a los que no piensan 

como ellos, incendian mobiliario urbano, 
cortan carreteras con barricadas incendi-
arias, apedrean los cristales de entidades 
bancarias y negocios públicos y privados… 
Menos mal que la justicia ya está tomando 
cartas en el asunto, porque esto es un claro 
ejemplo de desobediencia civil que pone 
en peligro el ordenamiento democrático y 
la buena convivencia entre conciudadanos 
españoles, catalanes y rubinenses.

José A. Ávila López
 
Servei de bus a l’Hospital de Terrassa
Fa uns dies la meva mare va patir una cai-

guda al carrer, fet que l’ha obligat a estar 
ingressada a l’Hospital de Terrassa, on 
l’acaben d’operar del trencament de l’húmer. 
Durant tots els dies abans de l’operació, gai-
rebé vuit dies en els quals no podia moure 
el braç, i després d’aquesta intervenció, ha 
necessitat ajuda per menjar i per moure’s. 
Arribar a l’Hospital de Terrassa si no tens 
vehicle propi és una veritable odissea. L’au-
tobús triga, si tot va bé, aproximadament 
uns 50 minuts de Rubí a l’Hospital i gairebé 
40 minuts de l’Hospital a Rubí. Una hora 
i mitja només per desplaçar-te. A banda, 
només hi ha un autobús cada hora, per la 
qual cosa si vols arribar quan creus o calcu-
les que pot passar el metge, has d’agafar-lo 
hores abans, per no arribar quan ja és massa 
tard. Dues hores abans de l’hora de dinar 
de la mare, ja havia d’agafar el bus per no 
arribar tard i que pogués menjar calent. Una 

senyora també de Rubí m’explicava durant 
un dels trajectes –50 minuts donen per 
molt– que per visitar el seu marit que està 
a l’UCI només pot accedir per un temps 
molt limitat a les sis de la tarda, per la qual 
cosa ella agafa l’autobús a les 15.48 hores, 
si no arriba tard i allà espera sense res més 
a fer a què arribin les 18 hores.

El meu cas és puntual, però hi ha gent 
que no té cotxe i que necessita anar a 
l’hospital molt sovint per rehabilitacions, 
visites mèdiques o familiars ingressats i que 
es veuen obligats a agafar aquest bus amb 
molta assiduïtat, patint la poca freqüència, 
el llarg recorregut –fa un itinerari especta-
cular per Terrassa– i les pèrdues de temps. I, 
penso jo, i per què en lloc de busos gratuïts 
no creen un bus directe Rubí-Hospital de 
Terrassa?

C. Buxó

En l’edició del Diari de Rubí del 20 d’abril, l’article titulat ‘Objecció fi scal a la despesa 
militar’ estava signat per Josep Maria Pijuan, president de Rubí Solidari, quan en realitat 
l’autoria del text era de l’entitat, Rubí Solidari.

FE D’ERRADES
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En política, l’ordre dels factors importa

L’ordre dels factors no altera 
el producte, diuen els ma-
temàtics. Però en política 
l’ordre de prioritats importa. 
I molt. En democràcia, abans 
que defensar unes idees, les 
que siguin, molt respectables 
totes, el sistema ha de garan-
tir uns principis bàsics sense 
els quals no es pot parlar 
d’una democràcia de qualitat. 
Tot això ve a tomb, és clar, del 
confl icte entre el moviment 
independentista català i l’estat 
espanyol, que està posant al 
descobert l’autèntica natura-
lesa de l’estat, que imposa el 
concepte de la unitat territo-
rial per sobre dels principis 
democràtics 
fonamen-
tals. Vege’m-
ho. 

I g u a l -
tat davant 
la llei. En 
democràcia 
tots els ciu-
tadans han 
de tenir els 
m a t e i x o s 
drets. Però mentre els ciuta-
dans d’altres zones de l’estat 
elegeixen polítics que poden 
realitzar el que prometen a 
la campanya electoral, els 
catalans i les catalanes inde-
pendentistes voten uns líders 
polítics que no poden portar 
el seu programa electoral a 
la pràctica, perquè les lleis 
i l’estat ho fan impossible. 
Molts ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya, doncs, estan 
discriminats 
respecte als 
de la resta de 
l’estat.

Respecte 
a les minories. 
En democrà-
cia decideix 
la majoria, sí, 
però no pot 
ser una tira-
nia de la ma-
joria sobre la 
minoria, que 
ha de ser respectada. La 
població de Catalunya és 
minoritària en el conjunt de 
l’estat, és un 16% del total. Per 
tant, encara que tots els seus 
diputats fossin independen-
tistes mai podrien impulsar, 
per exemple, un referèndum 
d’autodeterminació. I, a més, 
els poders de l’estat no volen 
negociar res sobre aquest 
tema.

Llibertat d’expressió i de 

premsa. És un dels pilars fo-
namentals de la democràcia, 
que permet que les persones 
i els col·lectius expressin les 
seves opinions i controlin els 
governants. Però, en funció de 
les idees que expressen, són 
encausats cantants, humoris-
tes, pallassos, tuitaires i, fi ns i 
tot, es censuren obres d’art.

Justícia imparcial. L’apar-
tidisme i la neutralitat de 
la justícia també és un dels 
fonaments democràtics. Però 
l’aparell judicial persegueix el 
moviment independentista i 
democràtic català: el govern 
sencer, diputats, regidors, 
alcaldes, treballadors públics, 
líders socials, manifestants, 
etc. Alguns ja fa mig any que 
són a la presó o a l’exili. Acu-

sats de “re-
belión” sense 
cap acte de 
violència, de 
“malversaci-
ón” sense ni 
una factura... 
I, ves per on, 
resulta que, 
de moment, 
cap dels ca-
talans exili-

ats a diversos països europeus 
de llarga tradició democràtica 
està privat de llibertat.

Autonomia de Catalunya. 
Aquest dret també ha estat 
vulnerat gràcies al famós 
article 155, que ha servit per 
destituir el govern i el Parla-
ment, acomiadar treballadors, 
suprimir serveis, treure obres 
d’art dels nostres museus... i 
per convocar unes eleccions 
que van donar un resultat 

que no els va 
agradar.

Separació 
de  poders . 
Cada poder 
té la missió 
de controlar 
els altres, però 
no de substi-
tuir-los. A les 
eleccions del 
21 de desem-
bre va sortir 
una majoria 

de diputats independentistes, 
però, fi ns ara, no s’ha pogut 
elegir president perquè l’apa-
rell judicial ho ha impedit, 
condicionant així l’activitat 
del Parlament.

Pluralisme polític. De-
mocràcia és pluralisme, con-
trast d’idees, tal com veiem 
als mitjans de comunicació 
catalans. Però els grans mit-
jans de l’estat, tant públics 
com privats, acostumen a no 

recollir els arguments inde-
pendentistes i a criminalitzar 
aquest moviment.

Per tant, els dos punts de 
vista tenen posicions diame-
tralment diferents respecte a 
la democràcia. El catalanisme 
sempre ha manifestat que 
vol assolir el seu objectiu 
democràticament i pacífi ca-
ment, amb un referèndum 
d’autodeterminació on tota 
la població de Catalunya 
s’expressi. És a dir, aquest 
moviment és, primer, demo-

cràtic i, després, independen-
tista. En canvi, per a l’estat, 
i també per a una majoria 
dels seus habitants, la unitat 
de l’estat és un fet intocable, 
innegociable, indialogable, 
invotable... situat, per tant, 
molt per sobre dels principis 
democràtics. Tot això genera 
enormes injustícies, però, al 
fi nal, la democràcia s’obrirà 
camí davant d’una unitat 
forçada, imposada, perquè, 
en política, l’ordre dels factors 
importa. I molt.

“En democràcia,  
el sistema ha 

de garantir uns 
principis bàsics 
sense els quals 

no es pot parlar 
de democràcia 

de qualitat”

RAMON BATALLA
Historiador



ENTREPANS

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

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

La Sandvitxeria
c. Doctor Puig, 4
T. 93 727 1398

Cervecería Santa Fe
c. Platí, 13
T. 93 697 81 80

ARROSSERIA

Llamas
Pl. del Progrés, 9
T. 93 699 66 98

BAR MUSICAL

BRASERIA

Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei, 
Km. 7,8

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

La Cava
Pl. d’Anselm Clavé,11
T. 93 588  47  84

Sal i Oli
c. Balmes, 25
T. 93 633  86 84

La Cassoleta
Av. Castellbisbal, 69
T. 93 699 94 41

La cuina de l’Oriol
c. Marconi, 1
T. 93 631 37 53

CAFETERIA

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

CUINA 

CASOLANA

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

El Portalet
Pl. del Dr. Guardiet, 14
T. 93 588 54 68

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

El Giulano
c. Unió, 9
T. 93 017 49 82

Gómez
c. Lourdes, 76
T. 93 699 01 41

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

Bar Casa Nico
c. Joaquím Bartrina,16
T. 93 699 01 11

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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CUINA 

JAPONESA

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

PIZZERIA

La Tasca del Búho
Av. Castellbisbal, 88
T. 93 807 47 11

PRODUCTES 

GALLECS
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CUINA

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

Violet
c. Perdiu, 3 
T. 93 832 47 78 

QUE VAGI DE GUST!
TAPES

Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87

Los Torreznos
Av. Josep Ferrer i Domin-
go, 12 L-1
T. 93 126 75 56

Bar Rambla
c. Francesc Rovira. 10
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

ABRIL - MAIG 2018

DE DILLUNS A DIUMENGE 
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

Tractaments osteopàti cs

El tractament osteopàtic 
consisteix a tractar les dis-
funcions, la hipermobilitat 
o hipomobilitat de la co-
lumna vertebral, les arti cu-
lacions, el sistema nerviós, 
el sistema muscular, les 
vísceres, el crani. L’objec-
ti u és recuperar l’equilibri 
corporal perdut, reacti vant 
els seus mecanismes d’au-
toguariment amb diverses 
tècniques terapèutiques. 
El tractament depèn d’una 
avaluació corporal comple-
ta, del ti pus de lesió i del 
pacient. 

Existeixen vuit principis 
bàsics en l’osteopati a:
· Holisme: el cos funciona 
com una unitat.
· Relació forma-funció: 
l’estructura d’un òrgan 
infl ueix en la seva funció i 

viceversa.
· Homeostasi: el cos posse-
eix mecanismes autoregu-
latodors.
· Autoguariment: el cos 
sempre busca la seva re-
paració.
· Infl uència interna per mit-
jà d’accions externes: les 
forces externes modifi quen 
la forma i funció internes.
· Circulació: el moviment 
de fl uids corporals és es-
sencial per al manteniment 
de la salut.
· Inervació: els nervis ju-
guen un paper crucial a 
l’hora de controlar els 
fl uids.
· Component somàtic de 
la malaltia: tota malaltia 
es manifesta de manera 
externa com a símptoma 
somàti c.
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Más de la mitad de los accidentes 
infantiles se producen en casa

Si bien el objetivo de todo 
padre es el de proteger a sus 
hijos y según los datos que 
maneja el comparador de se-
guros de hogar Acierto.com 
(www.acierto.com), más de 
la mitad de los accidentes 
(54%) que sufren los niños 
menores de cinco años ocur-
ren en casa. Y es que nuestro 
domicilio está plagado de 
enchufes, peligrosas repisas, 
mesas de cristal, productos 
de limpieza, medicamentos 
y un largo etcétera que lo 
convierten en un espacio 
propicio a los accidentes.

De hecho, es un 30% más 
probable que un pequeño 
tenga un percance en este 
contexto que en la vía pu-
blica. El problema no es solo 
español, la primera causa de 
muerte en niños de hasta 15 
años en países desarrollados 
son los accidentes, sobre 
todo en el hogar.
 
Las caídas, el accidente 
más común
Asimismo, según baraja 
el comparador de seguros 
Acierto.com, se estima que 
cada 24 segundos tiene lu-

gar un incidente doméstico 
en nuestro país. Los más 
comunes son aquellos oca-
sionados por caídas -2 de 
cada 5 se producen de esta 
manera-, seguidos de los 
cortes y desgarros; golpes y 
quemaduras; y aquellos que 
acontecen fruto del agotami-
ento. En el caso de los niños 
son también frecuentes las 
intoxicaciones y los ahoga-
mientos.

Unas cifras preocupan-
tes, sobre todo si tenemos en 
cuenta que en 2016 se produ-
jeron 2.016.555 accidentes 
que requirieron tratamiento 
hospitalario y que se sal-
daron con 2.000 fallecidos. 
Cuando incluimos también 
aquellos que fueron atendi-
dos en el propio hogar, los 
números se disparan.

Entre los que sí precisa-
ron atención hospitalaria, la 
gravedad no fue nada des-
deñable: casi el 50% de los 
accidentados sufrieron se-
cuelas. Además, la media de 
días de ingreso para estos pa-
cientes se sitúa en 8. El azar 
(50%), los descuidos(19%), 
la imprudencia (17%), y la 

intervención de una segunda 
persona (5%) fueron las prin-
cipales causas del siniestro.

En cuanto al perfi l de ri-
esgo y más allá de los niños, 
el comparador de seguros 
Acierto.com estima que son 
las personas entre los 25 y los 
45 años, las que se hallan en 
el principal grupo de riesgo. 
En este caso, son las mujeres 
las que tienen casi un 20% 
de probabilidades más que 
los hombres de padecer un 
accidente doméstico.
 
Recomendaciones para un 
hogar seguro con niños
La prevención es, sin duda, 
la mejor fórmula para evitar 
accidentes, razón de más 
para llevar a cabo unas pau-
tas generales de seguridad. 
En el caso de los más pe-
queños podemos aplicar 
algunas como no dejarles 
solos, especialmente en el 
baño o la cocina. Los resba-
lones en la bañera pueden ser 
tremendamente peligrosos, 
así como la combinación de 
aparatos eléctricos y agua. 
En el caso de la cocina se 
encuentra sembrada de uten-

silios y productos tóxicos a 
su alcance.

Limitar los accesos a 
otras zonas peligrosas (es-
caleras, ventanas, piscina). 
Existen cierres especiales 
para las ventanas que im-
piden que los niños puedan 
abrirlas. Las piscinas deben 
estar siempre valladas o 
tapadas con cubiertas certi-
fi cadas en seguridad infantil, 
tanto en verano como en 
invierno.

Evitar dejar en lugares 
accesibles y sin supervisi-
ón los juguetes y objetos 
pequeños -monedas, pilas 
de botón, caramelos y si-
milares-. También hay que 
tener precaución con algunas 
comidas, un simple hueso 
de aceituna puede provocar 
asfi xia.

Proteger los enchufes y 
alargadores -existen tapones 
especiales para tal fi n- y usar 
con cuidado las estufas, hor-
nillos, y radiadores también 
será clave. Y no podemos ol-
vidar guardar las medicinas, 
cosméticos, geles y produc-
tos de limpieza en lugares 
altos e inaccesibles.
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CHICA SE OFRECE para lim-
pieza o cuidados personas 
mayores. Exp. 622.931.127
REPARACIÓN, INSTALACIÓN 
DE AGUA Y LUZ. Servicio de 
urgencias. 631.975.721

OFERTES I 
DEMANDES

LLOGUER 
I VENDA

LLOGO PIS totalment amoblat 
a Rubí amb una habitació, cui-
na americana i traster. 700€. 
Interesats trucar: 659.311.658 
/ 639.620.333
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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
Se dice del gato que es un 
animal independiente, a pe-
sar de que todos ellos crean 
fuertes lazos de amistad y 
fidelidad con el humano. 
Pero, ¿habéis oído hablar 
de los gatoperros? Se trata 
de gatos dependientes que 
siguen a su amigo huma-
no por toda la casa y lo 
esperan en la puerta a su 
regreso. Pues en esta oca-
sión os traemos a Momo, 
un gatoperro que reclama 
muchos mimos, caricias y 

Momo, el gatoperro
necesita ser el rey de la casa 
y que sin dudarlo hará feliz 
a quien decida darle una 
oportunidad.

La historia de Momo es 
muy similar a la de otros 
muchos, la de un gato que 
fue abandonado en una 
colonia donde permaneció 
viviendo durante algunos 
meses hasta que recibimos 
aviso. Es un gato de unos 
tres años de edad, un se-
ñor gato de unos seis kilos 
aproximadamente y ti ene 

unos ojos que hipnoti zan.
Si te ha cauti vado su mi-

rada y ti enes mucho amor 
que ofrecerle, Momo es 
tu gato.

Si quieres conocerlo, 
contacta 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
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teatre literatura
Els rubinencs se sumen a la
proposta ‘retorn al microteatre’

Multitudinària ballada infantil pel 
Dia Internacional de la DansaMés d’un centenar de perso·

nes van passar dissabte per 
la Torre Bassas per gaudir 
de ‘Retorn al microteatre’, 
la segona edició del festival 
de teatre de petit format  
organitzat per Rubí Jove. 

Els viatges en el temps i 
les etapes de la història van 
ser el fil conductor de les 
cinc obres representades: 
‘Silla al pasado’ de Deku 
Producciones, ‘La huella del 
silencio’ d’Escena 13, ‘Peça 
breu de teatre i sense títol I’ 
de Fata Morgana, ‘Cómo (ex)
plicarte de Microexplicarte’, i 
‘El número’ d’Ensemble. Els 
muntatges es van escenificar 
en diferents espais de la Tor·
re Bassas, pels quals va anar 
rotant el públic en petits 
grups. Un any més, l’ambi·

entació ha anat a càrrec del 
col·lectiu artístic SiArt.

‘Poetry Jam’
Aquest diumenge, l’Espai 
Jove Torre Bassas també va 
acollit la seva primera Poetry 
Jam, organitzada amb la col·
laboració de l’entitat musical 
La SoniK dins els actes de 
Sant Jordi. La competició, 
consistent a recitar poemes 
inèdits de temàtica lliure, 
va reunir vuit participants: 
6 nois i 2 noies.

La vuitantena de perso·
nes assistents també van 
poder gaudir de la música 
d’Hariatz, l’exposició foto·
gràfica de Marta B. Valero 
i la presentació del número 
de primavera de la revista 
Obre els ulls. / DdR

la ballada ha omplert la rambla del Ferrocarril. / Iban Coca

un dels passis de ‘retorn al microteatre’. / localpres

El poeta Joan
Margarit oferirà
un recital a 
l’aula Cultural
El poeta català Joan Margarit 
visitarà el 3 de maig Rubí per 
oferir un recital de poesia a 
l’Aula Cultural. Es tracta d’una 
activitat relacionada amb la 
mostra que acull aquesta 
sala d’art, una exposició de 
pintures de l’artista rubinenc 
Sergi Marcos, inspirada en 
l’obra de Margarit. 

El poeta, arquitecte i ca·
tedràtic no va poder assistir 
a la inauguració de la mostra, 
però ha realitzat una visita a 
l’exposició guiada per Mar·
cos. Ara tornarà a la ciutat 
per oferir aquest recital de 
poesia, entre els olis inspirats 
en la seva obra. 

Margarit ha estat vincu·
lat a la nostra ciutat, ja que 
de petit va viure a Rubí, quan 
la seva mare va ser mestre al 
municipi durant alguns me·
sos en l’època de la Guerra 
Civil i la família hi va tornar 
entre 1943 i 1945. De fet, a 
la ciutat va començar a anar 
a escola. El recital tindrà lloc 
a les 19.30 hores i després 
s’obrirà un torn de pregun·
tes. / DdR

rEDaCCIó

L’alumnat de 2n i 4t de pri·
mària de totes les escoles 
públiques de Rubí, a excep·
ció del CEE de Ca n’ Oriol, 
i dels centres concertats 
Balmes, Regina Carmeli, 
Montserrat i, com a nove·
tat, Maristes han participat 
aquest dijous a la tradicional 
ballada de les escoles amb 
motiu del Dia Internacional 
de la Dansa. L’acte, orga·
nitzat per l’Esbart Dansai·
re amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, ha aplegat un 

gran nombre de famílies a la 
Rambla del Ferrocarril. 

Els dansaires de 2n han 
interpretat el Ball de Sant 
Ferriol i La Bolangera, men·
tre que els alumnes de 4t 
han ballat Les corrandes i el 
Ball de Bastons Rigodons. 
Com cada any, els nens i 
nenes han entrat i sortit de 
la Rambla del Ferrocarril 
ballant Les Gitanes.

Segons l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, “amb aquesta 
commemoració reivindi·
quem la dansa com expres·
sió artística, però també el 

seu valor pedagògic i cohe·
sionador”.

Durant l’acte, s’ha llegit 
el missatge del Dia Interna·
cional de la Dansa 2018, de 
l’Associació de Professionals 
de la Dansa de Catalunya, 
que enguany ha triat un 
text de la ballarina i coreò·
grafa María Muñoz. “Ballar 
ens ajuda a pensar d’una 
manera diferent. Ballar ens 
permet treballar amb habi·
litats i limitacions, connectar 
el cos amb la imaginació i 
buscar a la fi, un espai de 
llibertat”, diu el manifest.

ADRECES CULTURALS
Antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
ateneu Municipal. c. Xile, 1·3.
auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77·79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.

Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n. 
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’art la Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de llibres lectors al tren. c. Magí Ramentol,3. 
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84. 
Espai Sociocultural CGt. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad rociera de rubí. ctra. 1413, 128.

Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3. 
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig, s/n.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Societat Teosòfica de Rubí. c. Sant Pere, 8. 
teatre Municipal la Sala. c. Cervantes, 126. 
torre Bassas. c. Sabadell, 18.

Exposicions

································································
DivEnDrEs 27 d’abril

·Taller de reparació de bicis i skates
A les 18h a la Torre Bassas.

·‘Masies desaparegudes de rubí’
A càrrec de Lluís García. A les 19h a l’Ateneu. 
Org.: Tertúlia d’història i patrimoni. 

·Duet 2.0
Música clàssica amb Anna Roca i Clàudia 
Romaní. A les 20h a l’Ateneu.

·‘Llibràlegs III’
Amb les actrius Cristina Cervià i Mertixell 
Yanes. A les 21h a la Biblioteca.

·la nit és jove
Torneig esportiu nocturn. A les 22h al pati 
de l’Escola Montessori.

AgendA
································································
DissabtE 28 d’abril

·la trocalleria
Punt d’intercanvi d’objectes. A les 10.30h a 
la pl. de Catalunya.

·‘lentament’
Teatre per a petita infància. A càrrec de la 
Cia. Rondallaire. A les 11.30h a l’Ateneu. Per 
a infants de 0 a 3 anys.

·Concert de jazz
A càrrec de Ramon Fossati, Luismi Segura·
do i Joan Martí. A les 20h a l’Ateneu. Org.: 
Jazz Rubí.

·Concert de funk i soul
A càrrec de Mealo de canya. A les 20.30h  a 
l’Espai sociocultural de la CGT. Org.: L’Espai 
Associació l’Aurora.

································································
DiumEngE 29 d’abril

·San Jorge
-A les 10.30 jocs tradicionals aragonesos.
-A les 11h La Tuna i actuació de la colla de 

geganters Teresa Altet.
·12.30h Lliurament de premis.
·14h Dinar de germanor.
Al parc de Ca n’Oriol. Org.: Centro Aragonés 
de Rubí.

·Vermut musical
A càrrec de Virginia&The Woolfs. A les 
12.30h a la pl. del Celler.

·Ball al Casal
A càrrec de Quin Ritme. A les 16.30h al 
Casal de la Gent Gran. Org.: Casal de la 
Gent Gran.

································································
Dilluns 30 d’abril

·assessoria sociolaboral
De 19h a 20.30h a la Torre Bassas.

································································
DimEcrEs 2 de maig

·Hora del conte especial 
A càrrec de l’Escola Montserrat. Hora del 
conte dramatitzat per a infants de 4 a 7 anys. 
A les 19h a la Biblioteca.

-El Megalitisme a Catalunya. Al Museu 
Municipal Castell. Del 3 de maig al 22 
de juliol.

-Minerals i fòssils. Aplicacions i usos 
quotidians. A la Biblioteca fins al 31 de 
maig.

-Sergi Marcos, del poema a la pintura. 
Pintures inspirades en l’obra de Joan 
Maragall. A l’Aula Cultural fins al 14 de 
juliol.

-lluna anull. Homenatge a Maria Carbo·
nell a edRa. Fins a l’11 de maig.

-Il·lustració. Rocio Bonilla. A l’Espai de 
Llibres Lectors al tren. Fins al 2 de maig.

-Col·lectiva del Grup Fotogràfic El Gra. 
Fins al 5 de maig a l’Antiga Estació.

·Distòpies. Societats irreals però possi-
bles
‘Black Mirror’, ‘The Leftlovers’, ‘The Hand·
maid’s Tale’. A les 19h a l’Ateneu.

································································
Dijous 3 de maig

·recital de poesia
A càrrec de Joan Margarit. A les 19.30h a 
l’Aula Cultural. 



Divendres, 27 d’abril de 2018CULTURA 19
DIADA DE SANT JORDI

Roses i llibres per tothom
M. CABRERA

Rubí ha tornat a bullir d’ac-
� vitat amb la Diada de Sant 
Jordi, una de les jornades 
més especials i esperades 
pels rubinencs. La plaça del 
Doctor Guardiet va concen-
trar un cop més el gruix de 
parades de llibres, de les 
en� tats solidàries i ac� vitats 
infan� ls de tot � pus, especi-
alment durant la tarda.

Durant tot el ma� , el Ser-
vei Local de Català va fer una 
lectura de textos de Maria-
Mercè Marçal, Manuel de 
Pedrolo i Montserrat Aguiló. 
Des de primera hora, els ru-
binencs ja van poder adquirir 
els seus llibres a algunes de 
les cinc parades de llibreries 
locals instal·lades a la plaça. 

Com sempre, els para-
distes han fet llistes dels 
llibres més venuts del Sant 
Jordi del 2018. Així, segons 
el Racó del Llibre, el � tol més 
venut en llengua catalana ha 
estat ‘La força d’un des� ’, de 
Mar�  Gironell; mentre que 
en llengua castellana el més 
venut ha sigut ‘La mujer de 
la ventana’, d’A.J. Finn. Pel 
que fa a la literatura de no 
fi cció, l’obra més venuda ha 
estat ‘Operació urnes’, de 
Laia Vicens i Xavi Tedó. 

Respecte els autors lo-
cals, el llibre més popular 
ha estat ‘Tothom em coneix 
per la Teresina de Ca l’Espar-
denyer’, de Teresa Miralles. I 
per úl� m, el � tol més venut 
de literatura infan� l ha estat 
‘Contes de bona nit per a 
nenes rebels’, d’Elena Favilli 
i Francesca Cavallo.

Durant tot el dia van 
desfilar per aquest punt 

de trobada del Sant Jordi 
rubinenc autors locals per 
signar exemplars dels seus 
llibres. Entre aquests, Ma-
nuel Velasco, Gracia Pérez, 
Maite Núñez, Sonia Gon-
zálex ‘Cuchu’, Jorge Porte-
la, Manuel Velasco, Gracia 
Péres, Anna Terrat i Marta 
Gracia.

Les roses grogues, les con-
vidades
Paral·lelament a la venda 
de llibres, més d’una de-
sena d’en� tats sense ànim 
de lucre van vendre roses i 
altres productes. En total, 
una hi havia una norantena 
de parades que venien roses, 
ja fossin d’en� tats, associaci-
ons, grups d’estudiants o bé 
de fl oristeries. Enguany, la 
principal novetat ha estat la 
rosa groga, la gran convidada 
del Sant Jordi com a reivindi-
cació per la situació polí� ca a 
Catalunya. A l’estand d’Òm-
nium, per exemple, a mitja 
tarda havien esgotat totes 
les roses.

Tot i això, res pot amb la 
rosa vermella, la gran reina 
de la Diada. Se’n podia tro-
bar de totes les mides, preus 
i qualitats. Això sí, alguns pa-
radistes es van queixar per-
què algunes parades es van 
instal·lar a l’illa de vianants 
sense tenir autorització per 
fer-ho.

Ac� vitats infan� ls, sardanes 
i visites al campanar
Per complementar tota 
aquesta activitat, va tenir 
lloc una Hora del conte es-
pecial, que va aplegar molts 
infants a mitja tarda. A més, 
al solar del Centre Democrà-

� c Republicà es va instal·lar 
un drac de Sant Jordi infl able 
i al carrer Maximí Fornés es 
podia jugar amb jocs tradici-
onals i populars.

D’altra banda, aquelles 
persones que s’havien apun-
tat per visitar el campanar, 
ho van poder fer durant tot 
el dia en grups reduïts. En 
total, hi van pujar 110 ru-
binencs. Es tracta de visites 
guiades que també servei- Les roses grogues es van sumar a la Diada. / Iban Coca

xen per veure de ben a prop 
el rellotge del campanar, que 
data del 1911. Per tancar la 
tarda, la cobla Els Casanoves 
va oferir una audició de sar-
danes a la plaça Catalunya, 
gràcies a la col·laboració 
del Foment de la Sardana 
de Rubí. 

Tot plegat en un ambient 
magnífi c, una temperatura 
agradable i una jornada 
cultural única. 

Com és habitual, les parades de llibres es van concentrar a la plaça 
del Doctor Guardiet. / Iban Coca
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MÚSICA

La Sala viu la 3a nit de ‘Cántaro fl amenco’
REDACCIÓ

La Casa de Andalucía a 
Rubí va organitzar dissabte 
la tercera edició de la nit 
de ‘Cántaro Flamenco’ al 
teatre municipal La Sala. El 
públic, que va omplir més 
de mitja sala, va gaudir amb 
una vetllada on el fl amenc 
va ser el protagonista. 

L’espectacle va arrencar 
amb l’actuació d’Azabache, 
un dels grups de ball de l’en-
� tat organitzadora. Els més 
pe� ts de la Casa d’Andalusia 
van trencar el gel oferint els 
seus balls. 

Tot seguit, va arribar el 
torn dels cantaors convidats 
a l’espectacle, que van anar 
passant per l’escenari, al-
ternant-se amb la resta de 
grups de l’en� tat, Sonakay 
i Horizontes.  

El gran cartell de la nit 
estava format per Antonio 
Pérez Suárez ‘El Trianero’;  
Manuela Pérez de la Asun-
ción ‘Estrellita de Graná’;  
José Galán García ‘José el 
de los Camarones’; Blas Ma-

El Centro Aragonés 
celebra San Jorge 
aquest diumenge
El Centro Aragonés de Rubí 
ja té a punt la festa que cada 
any realitza en honor a San 
Jorge i que se celebrarà 
aquest diumenge al parc de 
Ca n’Oriol. 

Les activitats arrenca-
ran a les 10.30 hores amb 
diversos jocs tradicionals 
aragonesos. A les 11 hores 
� ndrà lloc una actuació de 
la Tuna de Rubí i, posterior-
ment, l’actuació de la Colla 
Gegantera del Teresa Altet. 

A les 12.30 hores serà 
el moment del lliurament 
dels premis del concurs 
de cartells dirigit a joves 
entre 8 i 16 anys que ha 
organitzat l’en� tat amb el 
suport de Bri� sh House. El 
dibuix guanyador és el que 
s’ha fet servir per anunciar 
la festa. Posteriorment hi 
haurà una exhibició de l’Es-
cola 8 Temps i una actuació 
del Centro Aragonés. Ja al 
migdia, � ndrà lloc el dinar 
amb la ‘caldereta’ típica 
aragonesa. / DdR

Una de les actuacions del fes� val. / Localpres

BREUS ENTITATS

queda López, José Antonio 
Escribano i  Juan Manuel 
Caro López ‘al cante’, i Juan 
Gallardo i Antonio Rodrí-
guez ‘al toque’ de guitarra. 

Els espectadors, que van 
seguir en rigorós silenci els 
temes fl amencs dels canta-
ors, van aplaudir llargament 
les diferents actuacions. 
Francisco Roldán, president 
de la Casa de Andalucía, 
s’ha mostrat molt sa� sfet 
per com va anar el tercer 
‘Cántaro fl amenco’, que va 
registrar un augment de 

públic respecte a passa-
des edicions, tot i coincidir 
amb la final de la Copa 
del Rei que enfrontava el 
FC Barcelona i el Sevilla. 
L’acte va comptar amb l’as-
sistència de l’alcaldessa, 
Ana M. Mar� nez, així com 
representants d’altres grups 
municipals. 

“Amb aquesta tercera 
nit de ‘Cántaro Flamenco’, 
la nostra ciutat es reivindica 
dins del món cultural del 
flamenc”, va destacar la 
primera edil. 

LITERATURA
Ruta literària de l’AEUR per la 
Barcelona de Montserrat Roig
L’Aula d’Extensió Universi-
tària de Rubí va organitzar 
dijous de la setmana pas-
sada una ruta literària per 
la Barcelona de l’escriptora 
Montserrat Roig, nascuda 
a la dreta de l’Eixample el 
13 de juny del 1946 en el 
si d’una família burgesa 
liberal.

La sor� da, conduïda per 
Maria Nunes, va arrencar 
al claustre de la facultat 
de Filologia Catalana de la 
Universitat de Barcelona, a 
la plaça Universitat, on es va 

llicenciar l’autora en Filoso-
fi a i Lletres l’any 1968.

El recorregut va con� nu-
ar fi ns al Teatre Coliseum, 
ja que Roig va ingressar 
en els anys 60 a l’Escola 
d’Art Dramà� c Adrià Gual, 
on va conèixer M. Aurèlia 
Capmany, en una amistat 
que duraria tota la vida. 
Després, va seguir fins al 
Col·legi de Periodistes, a la 
Rambla de Catalunya, on 
es va explicar la seva faceta 
com a periodista. Durant la 
ruta, es van llegir diversos 

relats periodís� cs com els 
de l’obra ‘El temps de cire-
res’ o ‘Els catalans als camps 
nazis’. Després, es van dirigir 
fi ns al carrer Bailèn, parlant 
dels llibres ‘L’hora violeta’ 

o ‘Cant de joventut’, on 
es troba la seva escola de 
primària, davant de la casa 
on va néixer i a prop d’on va 
viure els darrers anys de la 
seva vida. / DdR

Fotografi a de grup de la sor� da. / Cedida

La Biblioteca acollirà 
l’espectacle ‘Llibràlegs III’
La Biblioteca acollirà el 
pròxim divendres 27 d’abril 
l’espectacle ‘Llibràlegs III’, 
que en aquesta tercera 
edició comptarà amb la 
par� cipació de les actrius 
Meritxell Yanes i Cris� na 
Cervià. 

El muntatge proposa 
una trobada de diàlegs 
breus entre dues actrius 
i els seus personatges en-
mig d’una biblioteca en 
què els llibres i la paraula 
són els protagonistes. Una 

oportunitat per escoltar 
el que normalment se’ns 
veda amb la llei del silenci. 
Els ‘voyeurs’, o especta-
dors, podran assis� r a la 
conversa de ‘Llibràlegs III’ 
i, de passada, gaudir de les 
paraules escrites pels dra-
maturgs Cris� na Clemente, 
Marilia Samper, Pere Riera 
i Joan Yago. 

La proposta � ndrà lloc 
a l’auditori de la Biblioteca 
a les 21 hores i l’entrada 
serà gratuïta. / DdR

Meraky Day per recaptar 
fons per la Fundació Arrels
Els Pioners i Caravel·les 
de l’Albada van organitzar 
dissabte una nova edició 
del Meraky Day, una festa 
solidària que va tenir lloc 
entre les 18 i les 2 hores a 
la plaça del Doctor Guar-
diet. L’objec� u del Meraky 
Day és recaptar diners per 
una causa solidària. En 
aquest cas, el grup escolta 
des� narà els diners recap-
tats a través del servei de 
bar i del merchandising 
a la Fundació Arrels, que 

treballa amb persones 
sense sostre a la ciutat de 
Barcelona.

L’ac� vitat va consis� r 
principalment en actuaci-
ons musicals, en les quals 
hi van ser presents La Gos-
sa d’Era, Explosió Rítmica, 
Roger Margarit, La SoniK, 
Carla Collado, Némesis, 
Quinto Ártico i Chapaos 
a la nueva. També hi va 
haver tallers de pintar ca-
res amb neó i un de � ntar 
samarretes. / DdR

El Meraky Day va oferir actuacions musicals. / J.A. Montoya
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Nova victòria de l’Olímpic que
guanya 2-0 al Molins de Rei

La UE Rubí cau a Can Rosés per 
la mínima davant del Marianao 

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JÚNIOR   1-0 CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - CF MOLINS DE REI            2-0 

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, I. Armenteros (Pablo 
Borges), Dani García, Marc Ruiz, Óscar Molina, Nil, Arnau 
(S. Peroni), C. Silva (D. Vázquez), Jonay (Claudio), Rubén 
(D. Pardo) i Mauri.   
CF MOLINS DE REI: Ferrán, Chufo, Felipe (Alejandro), 
Monje, Oleguer, Abdel, Jalal, Adrián (Fran), Cape, Rubén 
(Porras) i Claudio.  
Àrbitre: Méndez Peradalta, Efrem (Bé).
Gols: 1-0 Rubén (52’); 2-0 Claudio (83’).
Targetes: C. Silva, Rubén, S. Peroni / Monje i Abdel.

Terrassa FC-Femení 0-1  
Helena.  
Vallirana-Veterans   1-1
Juvenil A-Castellbisbal   1-2  
Juan XXIII-Juvenil B    5-2   
Terrassa FC-Cadet A   2-2  
Isaac. 
Cadet B-St Pere Nord   4-3
Sergio, Rubén, Carlos i Ernesto. 
Infantil B-Sant Cugat    7-0  
Unai (2), Iker, Joel (2) i Figue-
ras (2). 
25 de Sept.-Infantil C 2-0  
Ripollet-Aleví A   3-4
Daniel, Izan, Gio i Víctor. 
Can Trias-Aleví B   3-1  
Aleví C-Rubí UE   2-3   
Aleví D-Castellar   5-2   
Izan (2), Yovani, Iker i Pablo. 
Matadepera-Aleví E        12-0 
Matadepera-Aleví F        13-2  
Benjamí A-Sabadellenc    12-1
Gómez, Xavier, Biel, Bilal 
(2), Joan (3), Dídac (3) i 
Mancheño. 
Benjamí B-Baco Unión 4-1
Maher, Álex i Joel (2). 
25 de Sept.-Benjamí C 4-3
Can Parellada-Aleví D   2-4  
Lucas (2), Ousmane i Nazan. 
Prebenjamí A-Can Trias 7-0
Julen (3), Eidan, Álex (2) i 
E�im.

RESULTATS

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va acon-
seguir la seva tercera vic-
tòria consecutiva des de 
principi de temporada en 
guanyar 2-0 al Molins de 
Rei. Els rubinencs fan créixer 
l’esperança de la perma-
nència i la confiança dels 
socis del club. La victòria 
era molt important per a 
tots dos equips, donada 
la seva situació en la taula 
classifi catòria.

L’Olímpic va saltar al ter-
reny de joc a totes, concen-
trats, controlant el centre 
del camp i dominant el par-
� t. El Molins no li va posar 
les coses fàcils al conjunt 
rubinenc, ben posicionat en 
defensa i molt comba� u en 
el centre del camp.

Els de Can Fatjó van 
tenir ocasions de marcar 
en la primera part, però va 
faltar una mica de sort en 
les rematades. En el minut 
39, Arnau va haver de ser 
subs� tuït per San�  Peroni, 
per un cop de colze que el va 
deixar tocat. Amb l’empat 
a 0 en el marcador es va 
arribar al descans.

A la segona, l’Olímpic va 
sortir amb més intensitat 
encara que al primer temps 
i en el minut 52, Rubén va 
aconseguir l’1-0, en una 
rematada que va acabar al 
fons de la xarxa.

Arran del gol, el Molins 
de Rei va sortir a tomba 
oberta per l’empat, fet que 
van aprofitar els de Can 
Fatjó per sor� r al contracop, 
aprofi tant la posició avança-
da de la defensa contrària. 
Tot i llençar fi ns a sis cor-
ners, el gol no arribava. Va 
ser en una jugada, que es 

VÍCTOR ACEITUNO

La Unió Espor� va Rubí va 
rebre diumenge passat a 
casa a un Marianao Poblet 
necessitat de punts a causa 
de la seva posició a la corda 
fl uixa de la classifi cació. El 
conjunt de Sant Boi va sor� r 
al terreny de joc amb una 
excel·lent col·locació tàc� ca 
i es va situar com a clar do-
minador de la pilota, projec-
tant jugades ben elaborades 
i plenes d’intenció.

De mica en mica, el Rubí 
anava fent-se amb el domini 
de l’esfèric, el que facilitar 
les ocasions per als homes 
d’Alberto Fernández. Els 
rubinencs ho intentaven, 
però les jugades no fi nalitza-
ven amb èxit a causa d’una 
intensa i sòlida defensa per 
part del Marianao.

Al minut 26 de par� t va 
arribar dels peus de Charly 
una gran oportunitat. L’ariet 
rubinenc va aprofi tar la fi l-
tració d’una pilota interior 
i, després d’un meravellós 
control, va xutar a porteria, 
però el porter va blocar el 

va iniciar al mig del camp, 
amb un passi a banda dreta 
a Mauri que després de 
diversos driblin va centrar 
al segon pal i Claudio va 
fi nalitzar la jugada amb una 
rematada que va acabar en 
el fons de la xarxa. Era el 2-0, 
que seria defi ni� u. A deu 
minuts pel fi nal, va tornar al 
terreny de joc Pablo Borges, 
després de la lesió que va 
pa� r al peu dret, subs� tuint 
Ivan Armenteros, que havia 
rebut un cop de colze a la 
barbeta que li va produir un 
tall. També va tornar a jugar 
després de diversos mesos 
Dani Pardo, recuperat de 
la lesió a l’esquena i de les 
quatre costelles trencades. 
Tres punts més per l’Olímpic 
que s’allunya dels seus se-
guidors. La propera jornada, 
l’Olímpic juga de nou a casa 
davant el CF Suburense a 
les 19h.

xut sense cap complicació. 
El par� t no tenia un clar 

dominador, tots dos equips 
intentaven efectuar trian-
gulacions de nivell, però el 
Marianao, que tenia més 
possessió de pilota, era 
capaç de fabricar jugades 
més elaborades i de més 
qualitat

L’encontre va arribar a 
l’equador amb el 0 a 0 inicial 
al marcador. Fins aleshores 
el Rubí estava deixant molt 
a desitjar.

A la segona meitat, la tò-
nica del par� t es va capgirar 
totalment, i el conjunt local 
va sor� r més entonat i de-
cidit a deixar clar el perquè 
del seu posicionament a la 
classifi cació.

Els rubinencs ho intenta-
ven, però la poca distància 
que hi havia entre la defensa 
i el migcamp del Marianao 
feia impossible la fi ltració 
de pilotes interiors, i així 
la possibilitat de triangular 
amb els efec� us ofensius. 
Per tant el Rubí es va veure 
obligat a desenvolupar la 
seva faceta ofensiva des 

Premis solidaris
L’Olímpic Can Fatjó ha estat 
escollit per la Federació Ca-
talana de Futbol fi nalista als 
Premis Solidaris, que atorga 
la Fundació de la Federació, 
per les ac� vitats que realitza 
el club. La gala va tenir lloc 
aquest dijous a Barcelona.

de les bandes, provocant 
dos contra uns amb els 
seus laterals i efectuant 
centrades.

Tot feia pensar que el 
Rubí tard o d’hora aconse-
guiria fer pujar el primer gol 
al marcador, però l’ariet del 
conjunt de Sant Boi va tren-
car amb aquestes il·lusions. 
Joel Paredes va aprofi tar una 
pilota llarga per col·locar-se 
davant del porter rubinenc 
i de manera entravessada 
aconseguir introduir l’esfèric 
a la porteria local.

Després del gol visitant 
el Rubí es va bolcar a l’atac, 
i encara que va tenir forces 
ocasions a la recta fi nal del 
par� t, cap d’elles es va veure 
convertides. Finalment el 
par� t va acabar amb un 0 a 
1 al marcador que deixa al 
Rubí com a segon classifi cat 
però gairebé sense marge 
d’error.

Així les coses, la Unió 
Esportiva Rubí haurà de 
con� nuar treballant per tal 
d’assolir de la millor manera 
possible la propera jornada 
al camp del Molins de Rei.

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 VILANOVA I LA GELTRÚ 29 68
2 RUBÍ UE 29 55
3 BEGUES 29 54
4 SANT QUIRZE 29 52
5 FONTSANTA FATJÓ 29 47
6 CAN TRIAS 29 46
7 ATLÈTIC SANT JUST 29 45
8 ATLÈTIC VILAFRANCA 29 45
9 ESPLUGUENC 29 41

10 PRAT B 29 41
11 OLÍMPIC CAN FATJÓ 29 40
12 MARIANAO 29 37
13 JÚNIOR 29 35
14 MOLINS DE REI 29 34
15 SUBURENSE 29 32
16 ATLÈTIC PRAT 29 31
17 SANT JOAN DESPÍ 29 20
18 GORNAL 29 12

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 ATLÈTIC RUBÍ 29 58
2 SAN LORENZO 29 58
3 LA ROMÀNICA 29 56
4 JUV.25 SEPTIEMBRE 29 54
5 CASTELLBISBAL 29 52
6 TIBIDABO T. ROMEU 29 47
7 ESCOLA PLANADEU 29 46
8 SANT CUGAT B 29 45
9 BADIA DEL VALLÈS 29 44

10 MIRASOL-BACO 29 40
11 CERDANYOLA B 29 38
12 BARBERÀ ANDALUCÍA 29 38
13 LLANO DE SABADELL 29 34
14 LLORENÇÀ 28 32
15 PENYA PAJARIL 29 29
16 JÚNIOR B 29 27
17 ESCUELA BONAIRE 29 23
18 PUEBLO NUEVO 28 18

FUTBOL | TERCERA CATALANA

L’Atlè� c Rubí recupera el liderat
L’Atlè� c de Rubí està més a 
prop de l’ascens a Primera 
Catalana després de gua-
nyar el Llano Sabadell per 
3-1 i de l’empat del seu rival 
directe, el San Lorenzo. Els 
gols de Samuel Torres, Car-
los Esteban i Manuel Soler 
van servir per imposar-se 
amb claredat a l’equip de 
Sabadell, que va fer el seu 
gol en el darrer tram del par-
� t. A falta de 5 jornades per 

la conclusió de la lliga, els 
rubinencs tornen a ser líders 
gràcies al goal average. 

Per la seva banda, el 
Juventud 25 de Sep� embre 
també va guanyar el seu 
par� t al camp del Barberà 
Andalucía per 0-2. Els gols 
dels rubinencs van ser obra 
d’Ángel Allarria i José Javier 
Calvo. Amb aquest resultat, 
el Vein�  con� nua en la quar-
ta posició. / DdR
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ATLETISME | RELLEUS

Bona actuació dels atletes de la UAR 
a la fi nal de Catalunya de relleus 
Tres equips de la Unió Atlèti -
ca Rubí (UAR) van parti cipar 
el 21 d’abril en les fi nals de 
Catalunya de relleus d’atle-
ti sme. En la categoria Sub-12, 
els rubinencs van parti cipar 
en el 3x600 m i van quedar 
en quarta posició per darrere 
del Xafatoll, l’Universitari i 
el Terrassa, amb un temps 
de 5ʹ 39″81. L’equip estava 
integrant per Ivan García, 
Jordi Serra i Álex Rius. L’equip 
format per Ivan García, Álex 
Rius, Juan García i Adrià 
Ocaña van parti cipar en el 
4x60 m, però no van poder 
arribar a la fi nal després de 
fer un temps de 35”61, a una 
dècima de la fi nal.

En categoria infantil, 
l’equip integrat per Pol Cor-

dero, Marc López, Adrián 
Macías i Jan Vila es van clas-
sifi car per la fi nal de 4x80 m 
i la de 4x200 m, en les quals 
van quedar cinquens i quarts, 
respectivament, amb un 
temps de 42”64 i 1’52”28.

En la categoria Benjamí, 
l’equip format per Xavi Bor-
rella, Adam Daafi, Guillem 

Megías i Ferran Megías no 
van poder arribar a la fi nal i 
van fer una marca de 40”65 
al 4x60 m.

En la mateixa categoria, 
Rita Amador, Emma Dublino, 
Lucia García i Paula Gombau 
es van quedar a les portes 
de la fi nal amb un temps de 
41”09. / UAR

TRIATLÓ | PROVA

Manolo González guanya el Triatló 
de Peñíscola en la seva categoria
L’atleta Manolo González, 
de l’Òpti ms Club Triatló, es 
va proclamar el 22 d’abril 
guanyador de la catego-
ria V-2 al Triatló Half de 
Peñíscola, una prova que 
consisteix a nedar 3 km, 
fer 90 km en bicicleta i 20 
km a peu. 

El triatleta del club rubi-
nenc va fer un primer parci-
al de natació espectacular, 
en 30 minuts i en bicicleta 
va aconseguir una velocitat 
mitjana de 36 km/h. Per 
arrodonir la gran actuació, 
González va aconseguir 
completar la mitja marató 
fent el kilòmetre en 4’25”. 
En total, Manolo González 
va creuar la línia de meta 
amb un temps de 4 hores i 

Manolo González va pujar al graó més alt del podi. / Cedida

36 minuts. 
Amb aquesta prova, 

s’inicia la temporada de 
triatló del club.

D’altra banda, l’atleta 
de Rubí Mònica Crisol va 
parti cipar al Half Terres de 

l’Ebre, prova en la qual va 
assolir una meritòria 18a 
posició en la categoria fe-
menina amb un temps de 5 
hores i 42 minuts, mostrant 
un gran estat de forma. / 
UAR

Un dels equips de relleus de la UAR. / Cedida

FUTBOL | BASE

Resultats de la jornada 
de la Penya Blaugrana 
En la darrera jornada de 
lliga, el Prebenjamí B de 
la Penya Blaugrana Ramon 
Llorens va guanyar a casa 
al San Lorenzo per 4-0 amb 
dos gols d’Izan Pozo i dos de 
Pol Camacho. El Prebenjamí 
A va guanyar el derbi contra 
el Rubí per 4-0, amb gols 
d’Hugo Martí n, Álex Mer-
cado, Yahia El Ouafi  i Adam 
Farzouz.

El Benjamí B va caure 
al camp de la PB Sant Feliu 
per 8-3, amb dos gols d’Erik 

Ahufinger i un d’Aislam 
Zoljami. L’Aleví va empatar 
contra el Can Mir 3-3, amb 
dos gols de Mohammed 
Rida i un de Rayan Aboroah. 
L’Infanti l va trencar la bona 
ratxa i va perdre contra el 
Vacarisses per 2-0. El Cadet 
va perdre contra el Juventud 
25 de Septi embre per 4-1, el 
gol va ser d’Oliver Vicente.

Per últi m, el Sènior va 
perdre al camp del Can 
Boada 3-0, tot i fer un bon 
parti t. / Penya Blaugrana

ESPORT ADAPTAT | 
BÀSQUET

L’Horitzó A 
comença amb 
bon peu a la 
Copa Catalana
L’Horitzó A va arrencar la 
seva parti cipació en la Copa 
Catalana de Primera Divisió 
de bàsquet per a discapaci-
tats intel·lectuals amb molt 
bon peu. El conjunt vallesà 
va guanyar el Fènix, tot i que 
el marcador fi nal, 23-17, no 
refl ecteix la igualtat que hi va 
haver durant els tres primers 
quarts de l’enfrontament. 

De fet, el Fènix va ser un 
gran rival per l’Horitzó, que 
ho va tenir molt complicat 
durant el primer tram del 
parti t. En el primer quart, els 
dos equips van empatar 8-8 
i al fi nal del segon, el marca-
dor era de 15-14 a favor del 
conjunt del Vallès. El tercer 
quart es va tancar amb un 
empat a 17 en el marcador. 

Va ser en el darrer quart 
quan el Fènix va tenir molts 
dubtes. Els jugadors dirigits 
per Enric Planas van plantar 
una defensa inexpugnable 
i va tancar el parti t amb un 
parcial de 0-6 que li va donar 
la victòria. 

Per l’Horitzó van jugar 
Toni Torres (11), José Roldán 
(4), Joan Lupion (4), Sergio de 
la Torre (2), Helena Corbella 
(2), Jordi Aniento i Efrain 
Escalona. 

El proper rival d’aquesta 
competi ció per l’Horitzó serà 
el Rel Encert. / CE Horitzó

BÀSQUET | LLIGA

Triomf del Masculí del 
CEB Sant Jordi 
El Sènior Masculí del CEB 
Sant Jordi va aconseguir 
la victòria de forma molt 
còmoda al camp del Sant 
Nicolau, un equip molt 
jove que no va ser rival pels 
rubinencs.

En canvi, el Sènior Fe-
mení va caure en un parti t 
molt ajustat a la pista del 
Cercle Catòlic Badalona. 
El duel va arribar fins a 
la pròrroga, on el CEB va 
perdre per 68-66. L’equip 
de Rubí va acusar molt al-
gunes baixes i amb aquesta 
derrota, s’allunya gairebé 
de manera defi niti va de la 
lluita pels llocs de lluita per 

l’ascens.
Per la seva banda, l’In-

fanti l Femení va superar de 
forma molt clara el CB Prat 
a domicili per 45-92. Va ser 
un parti t molt caòti c, amb 
un primer quart molt igua-
lat que va donar pas a un 
domini de l’Infanti l del CEB, 
que va pujar la intensitat i 
va aconseguir endur-se el 
triomf.

Per últim, el Mini Fe-
mení Blanc va perdre a la 
pista del Can Parellada per 
67-59. El Mini no va tenir 
intensitat defensiva ni ha-
bilitat a l’hora de capturar 
rebots. / CEB

FUTBOL | ENTITAT

El Can Mir ha emès un comu-
nicat per queixar-se al con-
sistori pel que consideren 
“manca de consideració” per 
part de l’Ajuntament de Rubí 
arran dels incidents entre el 
Juvenil del Can Mir i el del 
Sant Pere Nord en el parti t 
disputat el 15 d’abril.

En aquest enfrontament, 
que es va haver de suspen-
dre, un jugador del Can Mir 
va haver de ser hospita-
litzat perquè va perdre el 
coneixement després d’una 
agressió rival i es va produir 
una autènti ca batalla campal 
que va acabar amb diversos 
ferits. Un dels quals, del 
Sant Pere Nord, també va 

haver d’anar a l’hospital. A 
més, es van produir insults 
racistes i masclistes per part 
de la graderia de l’equip de 
Terrassa, segons assenyalen 
des del club rubinenc.

El regidor d’Esports va 
condemnar els fets i ambdós 
consistoris van enviar un co-
municat per rebutjar el que 
havia passat, sense entrar a 
valorar responsabilitats.

Després d’això, el Can 
Mir, que vol preservar “la 
reputació del club”, denun-
cia que cap responsable de 
l’Ajuntament es va adreçar 
a l’enti tat per preocupar-se 
pels ferits ni per conèixer la 
seva versió dels fets. A més, 

assenyala que, tot i que va 
enviar l’acta a l’Ajuntament, 
el comunicat conjunt no la va 
tenir en compte. En aquest 
escrit, que s’ha fet públic, 
l’àrbitre va retratar l’ambient 
hosti l de la grada i dels res-
ponsables i jugadors del Sant 
Pere Nord. També va deixar 
constància d’insults racistes 
i xenòfobs.

El Can Mir, en aquest 
comunicat, ha afi rmat que 
s’ha senti t “orfe” de l’Ajunta-
ment, en un moment en què 
necessitava el seu suport. 
També demanen una reu-
nió urgent amb l’alcaldessa 
perquè doni explicacions. 
/ DdR

El Can Mir recrimina a l’Ajuntament 
el tracte rebut després de la batalla 
campal amb el Sant Pere Nord
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WATERPOLO | EUROLLIGA

Els penals deixen Bea Or� z 
sense el � tol d’Eurolliga

A baix a la dreta, Bea Or� z, amb la medalla de plata. / CN Sabadell

La tanda de penals va deixar 
el CN Sabadell sense el � tol 
de campió d’Europa des-
prés d’haver empatat 8-8 a 
la fi nal de l’Eurolliga contra 
el Kírixi rus, l’equip amfi trió, 
i campió l’any passat. 

L’equip de la rubinenca 
Bea Ortiz va començar el 
par� t a remolc i al descans 
el marcador era de 3-5 
favorable a les russes. A 
la segona part, les jugado-
res de David Palma es van 
sobreposar i fi ns i tot van 
arribar a avançar-se en el 
marcador, però el resultat 
fi nal va ser d’empat. 

En els llançaments de 
penal, la portera russa va 
aconseguir aturar el penal 

llençat per Judit Forca, el 
quart de la tanda. El Kírixi 
no va fallar cap llançament 
i va revalidar el � tol de cam-
piones d’Europa.

Or� z va marcar dos gols 
durant la fi nal i va transfor-
mar el tercer llançament de 
penal, però només va servir 
per tornar cap a casa amb la 
medalla de plata. 

L’Eurolliga és l’única 
compe� ció de clubs que se 
li resisteix a Bea Or� z, que 
des que va fi txar pel CN Sa-
badell fa dues temporades 
ha guanyat la Supercopa 
d’Espanya, la Supercopa 
d’Europa, la Lliga, la Copa 
de la Reina i la Copa Cata-
lunya. / DdR

HOQUEI LÍNIA | LLIGA EUROPEA

El Femení del Cent 
Pa� ns disputarà la fase 
fi nal de la  Lliga Europea
El Sènior Femení del Cent 
Patins disputarà aquests 
dies la fase fi nal de la Lliga 
Europea a Roana, a Itàlia, 
amb l’aspiració de revalidar 
el � tol aconseguit el 2017.
A la fase fi nal s’enfronten 
els sis equips en una lligueta 
entre ells. La classifi cació 
final determinarà els dos 
equips que jugaran la fi nal, 

que serà diumenge. 
El Cent Pa� ns va debu-

tar ahir contra el Bordeus i 
aquest divendres s’enfron-
tarà al Valladolid al ma�  i 
a l’Asiago italià a la tarda. 
El dissabte, el conjunt ru-
binenc es veurà les cares 
contra el Ris de França al 
ma�  i contra el Buja italià a 
la tarda. / DdR

WATERPOLO | PRIMERA DIVISIÓ

El Masculí del CNR renuncia a jugar 
la promoció contra el Canarias
El conjunt rubinenc es quedarà un any més a Primera Divisió
El Sènior Masculí del Club 
Natació Rubí (CNR) no ju-
garà l’any vinent a Divisió 
d’Honor. El conjunt rubi-
nenc va fer els deures i va 
imposar-se per 14-8 al CN 
Caballa, però l’ARC Ciudad 
Lineal no va deixar escapar 
l’oportunitat d’aconseguir el 
campionat de lliga gràcies 
al goal average favorable 
respecte el Rubí. D’aquesta 
forma, el conjunt madri-
leny aconsegueix la lliga i 
el bitllet d’ascens directe a 
Divisió d’Honor.

En aquest cas, el CN 
Rubí tenia la possibilitat de 
disputar a principis de maig 
la promoció contra l’Auto-
motor Canarias Espanya per 
tal d’ascendir a la màxima 
categoria del waterpolo 
estatal. Al fi nal, però el club 
ha decidit re� rar-se de la 
promoció per “mo� us eco-
nòmics”, segons ha informat 
la Federació Espanyola de 

1a Nacional Masculí J Pts.
1 AR CONCEPCIÓN 22 47
2 CN RUBÍ 22 47
3 CN MONTJUÏC 22 38
4 CW SEVILLA 22 36
5 UE HORTA 22 35
6 CN LA LATINA 22 33
7 CN SANT FELIU 22 30
8 W. MALAGA 22 29
9 CN GRANOLLERS 22 28

10 DOS HERMANAS 22 24
11 CN CABALLA 22 22
12 CN TRES CANTOS 22 10

Cadet Femení - CN Sabadell  15-15
Cadet Masculí A - CN Sant Andreu  9-8
Benjamí - CN Montjuïch A  0-5
Geieg-Banyoles - Cadet Masculí B  10-7
Cadet Femení - CN Terrassa  9-6
Sènior Masculí B - CN L’Hospitalet  11-11
Aleví A - CN Granollers A  1-7
CN Sant Feliu - Cadet Masculí A  5-8
UE Horta - Juvenil Femení  9-10
Infantil Femení - CN Sant Feliu  7-7
Infantil - CN Atlètic Barceloneta  3-12
Juvenil Masculí - CE Mediterrani  3-6

RE
SU

LT
AT

S

Natació. D’aquesta forma, 
l’any vinent, el Masculí del 
CNR seguirà competint a 
Primera Divisió.

Després d’acabar la lliga 
en segona posició, l’equip 
rubinenc encara ha de dis-
putar la Copa Federació 
abans de tancar la tempo-
rada.

Natació
D’altra banda, els alevins 
del club disputaran aquest 
dissabte a la piscina del CN 
Caldes la setena jornada de 
la Lliga Catalana aleví de 
natació. / CNR

TRIATLÓ | PROVA

Atletes del CNR par� cipen en el 
Triatló de les Terres de l’Ebre
Set atletes del Club Natació 
Rubí van par� cipar en el Tri-
atló de les Terres de l’Ebre, 
que va tenir lloc diumenge. 
Una prova que consisteix a 
fer 3 km nedant, 90 km en 
bicicleta i 20 km a peu.

Fernando Garrocho va 
quedar en 8è lloc en la ca-
tegoria V-1 (34è general); 
Ricard Valenzuela va ser 7è 
en V-2 (145è); Carles Marcé 
va creuar la línia d’arriba-
da 59è en V-2 (151è); J.L. 

Pinedo va acabar 16è en 
categoria V-2 (201è); Xavier 
Rodríguez va ser 20è en V-2 
(228è); José Méndez va 
acabar la prova en el 28è 
lloc en V-2 (257è); i Carlos 
Pardos no va poder fi nalit-
zar el triatló, ja que va pa� r 
una caiguda en el tram de 
bicicleta.

En la classificació per 
equips, el CN Rubí va assolir 
la 19a posició dels 31 par� -
cipants. / CNR

El conjunt rubinenc va guanyar al CN Caballa. / Cedida

Sis atletes del CNR van par� cipar a la prova. / Cedida
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