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Segons el balanç de criminalitat del Ministeri d’Interior, també 
es van registrar cinc violacions a la ciutat durant el 2019

Els robatoris amb violència 
es van duplicar l’any passat 

«El món no està en perill per les males persones, sinó per aquelles que permeten la maldat» (Albert Einstein, fí sic alemany del s.XX).
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Confi rmat 
el cartell del 

festi val Los 40 
Primavera Pop 

del 4 d’abril

El musical ‘El 
cicle vital’, 

inspirat en ‘El rei 
lleó’, arribarà al 

març a Rubí
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L’equip de 
govern local ha 
presentat el Pla 

de Mandat 
2019-2023
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El govern local presenta el Pla de 
Mandat 2019-2023, que es basa 
en sis línies estratègiques 
CRISTINA CARRASCO

L’equip de govern local, 
format pel Par� t dels Soci-
alistes de Catalunya (PSC) i 
En Comú Podem (ECP) Rubí, 
ha presentat aquest dime-
cres el Pla de mandat per 
al període 2019-2023. Es 
tracta d’un document que 
concreta les línies bàsiques 

de la ges� ó de l’execu� u pel 
temps que resta de mandat 
i que es basa en sis línies 
estratègiques que, segons 
ha destacat l’alcaldessa, Ana 
M. Mar� nez, coincideixen 
amb els Objectius de De-
senvolupament Sostenible 
de l’Agenda 2030.

Aquestes sis línies d’ac-
ció són la lluita contra la 
pobresa i l’exclusió social; 
l’educació equitativa i la 
millora dels serveis de la 
salut pública; la convivèn-
cia, el civisme i la seguretat 
ciutadana; la lluita i la pro-
moció del dret a l’habitatge, 
la reac� vació econòmica i 
la lluita contra l’atur i una 
ciutat sostenible que im-
plementi un pla actiu de 
transició ecològica.

Entre els compromisos 
i accions inclosos al Pla 
de mandat, el govern vol 
impulsar un pla local d’ha-
bitatge, crear una ofi cina de 
drets energè� cs, impulsar 
la remodelació del parc de 
Ca n’Oriol, situar Rubí en el 
marc dels grans projectes 
europeus, ac� var una marca 
de ciutat que sigui motiu 
d’orgull de la població i 
redactar plans d’innovació, 
com el previst per a la cul-
tura i l’esport.

També es vol � rar enda-
vant l’aposta per un Ajunta-
ment centralitzat, el centre 
d’innovació de Rubí, la sego-
na fase de l’illa de vianants, 
la rehabilitació del Casino i 
la incorporació de l’avingu-
da de l’Estatut a la trama 
urbana.

Altres accions són crear 
un nou equipament per 
a joves a l’antiga fàbrica 
Supersond, col·locar una co-

berta a la pista de Salvador 
Allende, impulsar un fes� val 
d’art urbà i re� rar o soterrar 
les línies d’alta tensió pel 
municipi, entre altres.

El document també des-
taca la millora de l’orga-
nització interna, amb una 
aposta decidida per enfor� r 
la plan� lla de treballadors i 
treballadores com a única 
fórmula per garan� r el mi-
llor servei a la ciutadania. 
En aquest sen� t, l’alcaldessa 
ha apuntat que els objec� us 
i prioritats que marca el Pla 
de mandat no podran � rar-
se endavant sense una or-
ganització moderna i forta: 
“Perquè sense la plantilla 
municipal, l’Ajuntament no 
aixeca persianes”.

Per la seva banda, la 
segona tinenta d’alcaldia 
i portaveu d’En Comú Po-
dem, Ànnia García, ha des-
tacat que el Pla de mandat 
ha suposat la base de la 
negociació de l’acord de 
govern i que s’ha treballat 
de forma transversal, amb la 
par� cipació de totes les àre-
es municipals. Per García, 
és un document ambiciós, 
però realista.

Les dues formacions 
també han assenyalat que 
volen executar el pla de 
manera transparent i par-
� cipa� va. En aquest sen� t, 
el govern assegura que vol 
que els compromisos del 
pla serveixin per rendir 
comptes de la seva ges� ó 
al final del mandat i que 
es duran a terme diversos 
processos par� cipa� us per 
diferents projectes per tal 
que aquests siguin entesos 
com a projectes de ciutat 
per la ciutadania.

Els membres de l’equip de govern, durant la presentació del Pla de mandat 2019-2023. / Ajuntament 
- Localpres



Entre la ti pologia d’in-
fraccions penals que s’han 
reduït lleugerament durant 
l’any passat a la ciutat, es 
troba el tràfi c de drogues, 
que ha passat de 243 l’any 
2018 a 230 l’any passat; 
els furts, que han baixat de 

Divendres, 28 de febrer de 2020ACTUALITAT 3

Rubí registra un increment dels robatoris amb 
violència i inti midació durant el 2019
REDACCIÓ

El Ministeri d’Interior ha fet 
públic el balanç de crimina-
litat corresponent al 2019, 
unes dades que indiquen 
que a la ciutat es van re-
gistrar 3.340 infraccions 
penals l’any passat, el que 
suposa un 3,6% més que 
el 2018. Els delictes que 
més es van incrementar 
van ser els de robatoris 
amb violència i inti midació, 
que pràcticament s’han 
duplicat: si el 2018 es van 
produir 94 casos, durant 
el 2019 es van denunciar 
fi ns a 181.

L’informe estatal també 
recull un augment dels ro-
batoris amb força a establi-
ments i altres instal·lacions, 
ja que es van registrar 388 
casos enfront dels 316 
del 2018. En canvi, hi ha 
diversos delictes les xifres 
dels quals s’han estabilit-
zat. Aquest és el cas, entre 
altres, de la sostracció de 
vehicles, amb 66 casos da-
vant els 63 del 2018.

680 a 616, i els robatoris 
amb força a domicilis, que 
van ser 230 el 2019 davant 
els 243 de l’any anterior.

Cal destacar que també 
s’ha reduït el nombre d’ho-
micidis en grau de tempta-
ti va, que ha passat de 4 al 

2018 a 2 l’any passat.

Cinc violacions 
Una de les dades que res-
salta del balanç és que a 
Rubí es van registrar cinc 
agressions sexuals amb 
penetració l’any passat, 

Objectes recuperats pels Mossos d’Esquadra a un home deti ngut per robatoris comesos en domicilis 
de Rubí. / Mossos d’Esquadra

una més que l’any anterior. 
Es tracta de la dada més 
alta des que el Ministeri 
de l’Interior fa públiques 
aquestes dades. Així, l’any 
2016 es van registrar qua-
tre casos, el 2017, un cas i 
el 2018, quatre.

Les violacions van pujar 
a la majoria de municipis 
del Vallès Occidental. Així, 
a Terrassa es van produir 
18 i a Sabadell, 15, mentre 
que a Sant Cugat es van 
registrar sis. Cal destacar 
el cas de Barberà, que el 
2018 no va registrar cap 
agressió sexual amb pene-
tració i en el 2019 es van 
denunciar 9.

La resta de delictes con-
tra la llibertat i indemnitat 
sexual, entre els quals hi ha 
les agressions o els abusos, 
també van pujar l’any pas-
sat, ja que es van produir 
30 casos, davant els 20 de 
l’any anterior.

Dades comarcals
Pel que fa a altres ciutats 
del Vallès Occidental, a 

Sabadell es van cometre 
8.661 delictes penals l’any 
passat, una xifra similar als 
que es van registrar a Ter-
rassa, on es van denunciar 
8.367 infraccions. A Sant 
Cugat, la xifra de delictes 
penals va ser de 4.201, gai-
rebé 900 més que a Rubí, 
mentre que a Cerdanyola 
va ser de 2.023 i a Barberà 
del Vallès, de 1.677.

Si comparem Rubí amb 
altres poblacions de l’estat 
espanyol, amb una po-
blació similar, entorn els 
77.000 habitants, la nostra 
ciutat no surt especialment 
perjudicada. 

De fet, a Manresa es 
van cometre 4.011 delic-
tes penals l’any passat, 
671 més que a Rubí, i a la 
població murciana d’Orihu-
ela, 3.810, el que suposa 
470 més que a Rubí. Totes 
elles, això sí, són més in-
segures que la població de 
Getxo, a Biscaia, que també 
té 77.000 habitants, però 
que només va registrar 
2.115 infraccions penals.

També s’han registrat cinc violacions i dos 
temptati ves d’homicidi 
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El Consorci de Residus inicia un programa 
per augmentar la recollida d’orgànica
REDACCIÓ

El Consorci de Residus del 
Vallès Occidental (CRVO) 
ha posat en marxa un nou 
projecte per incrementar la 
recollida selecti va de matè-
ria orgànica a la comarca. 
La primera trobada del 
projecte, batejat com a Va-
llès Circular Food, ha estat 
entre els municipis de Rubí, 
Terrassa i Sabadell, que uni-
ran esforços per millorar les 
dades de recollida selecti va 
d’aquesta fracció.

En una trobada que es 
va celebrar fa uns dies entre 
les tres grans ciutats del Va-
llès Occidental, el president 
del consorci, Nil López, va 
insisti r en la necessitat de 
compartir coneixements, 
posar en comú experiències 
mútues i sumar esforços per 
aconseguir els objecti us.

Així, els ajuntaments 
que ho vulguin podran dis-
posar del servei tècnic del 
consorci per fer diferents 
tasques de suport com l’es-
tudi, disseny i implantació 
de serveis de recollida porta 

a porta o amb contenidors 
amb identi fi cació d’usuari. 
També s’oferirà suport per 
a la redacció de plecs de 
condicions tècniques per 

a nous serveis, la inspec-
ció, control i seguiment 
dels serveis contractats, el 
disseny i la implementació 
de proves pilot i la millo-

ra del servei de recollida 
municipal o la realització 
d’auditories dels serveis de 
recollida municipal.

Ara mateix, només tres 
municipis de la comarca 
estan per sobre del 60% 
en la recollida selectiva: 
Matadepera, Vacarisses i 
Palau-Solità i Plegamans. La 
gran assignatura pendent 
a les llars, però també a 
les empreses i els grans 
productors, com hotels, 
grans superfícies i grans 
empreses, és la recollida de 
la fracció orgànica.

De fet, el projecte pre-
veu assessorar i informar un 
total de 200 grans produc-
tors de la comarca, 17 dels 
quals es troben a la nostra 
ciutat.

Pel que fa al destí  dels 
residus de matèria orgànica, 
s’han iniciat obres d’amplia-
ció a la planta de Can Barba 
per tal que pugui assolir les 
30.000 tones anuals de re-
sidus el 2022. Mentrestant, 
la matèria de municipis com 
Rubí es tracta a l’Ecoparc 2 
de Montcada i Reixac.
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Prop de 1.400 famílies de la ciutat ja tenen 
el nou carnet digital de la Deixalleria Municipal

Els Bombers rescaten un home que havia quedat 
atrapat per un despreniment a Castellnou

Prop de 1.400 famílies de la 
ciutat ja tenen el nou carnet 
digital de la Deixalleria, que 
substitueix l’antic carnet 
d’usuari. Per aconseguir-
lo, només cal faciltiar al 
personal de la Deixalleria 
l’adreça del domicili i un cor-
reu electrònic, a través del 
qual es rebrà el carnet en 
format digital, així com les 
claus d’accés per entrar a la 

plataforma htt ps://rubi.dei-
xalleria.cat. En aquest espai 
web, les persones usuàries 
podran fer el seguiment de 
les aportacions associades 
al seu domicili. 

Les persones que fan ús 
de la Deixalleria de Cova So-
lera tenen dret a reduccions 
a la taxa de residus en fun-
ció del nombre de vegades 
que la visiti n, sempre que 

mostrin el carnet d’usuari 
associat al seu habitatge. A 
través de la plataforma web, 
cada família podrà conèixer 
el percentatge de reducció a 
la taxa que li pertoca segons 
les aportacions realitzades. 

Així, un mínim de tres 
aportacions donarà dret 
a un 3% de reducció de la 
taxa de residus i així fi ns al 
20%. / DdR

Un home va quedar atrapat diven-
dres passat a la tarda al carrer del 
Port de la Bonaigua, a Castellnou, a 
conseqüència d’un despreniment de 
terres mentre treballava. Els Bom-
bers van rebre l’avís al voltant de les 
16.30 h i van traslladar fi ns allà cinc 
dotacions del cos, entre els quals hi 
havia membres del Grup Operati u de 
Suport, per tal de rescatar l’home.

Els bombers van haver de trencar 
la roca sota la qual estava atrapat 
l’home amb un martell i una escarpa. 
Alhora, el ferit va ser atès pel Servei 
d’Emergències Mèdiques. Els agents 
van poder reti rar la roca i l’home va 
poder ser evacuat a un centre mèdic 
per ser atès de les ferides. / DdR

L’Ajuntament de Rubí i la 
Generalitat de Catalunya han 
lliurat a 17 veïns de Rubí pro-
vinents d’altres països certi fi -
cats d’acollida després d’ha-
ver completat cursos sobre 
competències bàsiques en 
català, coneixements labo-
rals i de la societat catalana. 
Es tracta d’un document que 
pot ser úti l en els processos 
d’estrangeria o d’adquisició 
de la nacionalitat, així com a 
l’hora de buscar feina.

Les persones que han 
rebut el certi fi cat, han com-
pletat un curs de 90 hores 
de català, 15 hores sobre co-
neixements laborals i un curs 
de 15 hores sobre coneixe-
ments de la societat catalana 
i el seu marc jurídic. 

“Rubí és una ciutat d’aco-
llida, que vol ser una ciutat 
de tothom i per a tothom. 
Volem un municipi que ofe-
reixi oportunitats a tothom 
qui vulgui venir a instal·lar-
s’hi”, ha explicat l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Martí nez. 
També ha assistit al lliu-
rament la responsable de 

l’Àrea de Programes i Territo-
ri de la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania de 
la Generalitat, Montserrat 
Solé: “Ara heu fet un primer 
pas, però cal que conti nu-
eu fent cursos i demanant 
a la gent que us parli en 
català, perquè així és com 
aprendreu la llengua. Com 
més formació i informació 
ti ngueu, i com més llengües 
parleu, més possibilitats 
tindreu de trobar feines 
millors”. Des de la posada 
en marxa dels certi fi cats, el 
2016, s’han lliurat un total 
de 45. 

A Rubí, les accions for-
matives necessàries per a 
l’obtenció dels certificats 
d’acollida es desenvolupen 
sota el paraigua del Pla de 
convivència i acollida 2017-
2020. Un dels principals 
instruments és el Servei de 
Primera Acollida, que ofereix 
a les persones provinents 
d’altres països informació, 
assessorament i eines per a 
la seva integració sociocul-
tural. / DdR

Una vintena de rubinencs 
nouvinguts han rebut 
el certi fi cat d’acollida

Els Bombers van haver de rescatar un treballador a 
Rubí. / Bombers de la Generalitat

La recollida dels residus orgànics és la gran assignatura pendent 
a les llars. / Arxiu

Font: Corsorci de Residus del Vallès Occidental.
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PREMIS
CURSES ESCOLARS
Trofeu i motxilla als 3 primers de la classificació general.

Trofeu als 3 primers classificats de la classificació local en les 
curses escolars (en cas que algun local faci podi a la classifica-
ció general, només se li entregarà el trofeu de la classificació 
general de les curses escolars).

Trofeu a l’equip classificat en primer lloc a cada una de les 
curses escolars (puntuaran els 4 primers de cada club o escola 
a la seva cursa). *En cas d’empat, guanyarà l’equip que tingui
el quart membre del seu equip classificat en millor posició.

Cantimplora metàl·lica per als classificats del 4t al 10è lloc
de la classificació general.

Medalla a partir del 4t lloc.

CURSA OPEN
Trofeu per als 3 primers classificats homes i per a les 3 
primeres classificades dones.

CURSA DE LA DONA
Trofeu i motxilla per a les 3 primeres classificades.

Samarreta de regal per a les 400 primeres inscripcions (l’entre-
ga es farà en el moment de recollir el pitrall el dia de la cursa).

Hi haurà beguda per a tothom que hi participi i servei sanitari 
per atendre els imprevistos mèdics dels atletes.

INSCRIPCIONS 
CURSA OPEN I 
CROS ESCOLAR

Es realitzaran únicament en 
línia. L’haureu de fer els ma-
teixos infants que estigueu 
interessats a participar-hi. 
Podreu formalitzar la inscrip-
ció emplenant un formulari 
molt senzill a l’adreça:
www.inscripcions.cat/
42crosderubi

També podreu trobar aquesta 
adreça en un enllaç a l’apar-
tat d’esports de la pàgina
de l’Ajuntament de Rubí 
www.rubi.cat/esports
i a la pàgina web de la Unió 
Atlètica Rubí www.uar.es

Els esportistes que realitzeu 
la inscripció fins a una set-
mana abans de la cursa 
disposareu d’un dorsal perso-
nalitzat, amb el vostre nom i 
l’hora de sortida de la prova.

INSCRICIONS 
CURSA DE
LA DONA

Enguany es convoca
la 1a edició de la Cursa
de la Dona, perquè totes les 
dones familiars dels partici-
pants pugueu gaudir d’una 
cursa exclusiva per a vo-
saltres, dins del marc 
d’actes de celebració del 
Dia de la Dona.

El preu d’inscripció serà
un donatiu, que pot ser
0, 2, 4, 6, 8, 10 o 12 €,
a escollir en un desplegable 
en el moment de la inscrip-
ció en el següent enllaç:
www.inscripcions.cat/
cursadonarubi2020
i que es donarà íntegra-
ment a l’entitat Oncolliga 
Rubí.

De nou, el dia del cros es durà a terme una campanya de 
recollida d’aliments en col·laboració amb la “Taula d’Entitats
de Rubí per a la Inclusió Social”. Quan es vagi a recollir el 
dorsal, l’atleta podrà donar qualsevol d’aquests aliments a
les carpes habilitades a tal efecte: oli d’oliva, farina, llaunes
de tonyina, tomàquet en conserva i galetes tipus Maria.

Els familiars i el públic en general també podran fer donació 
d’algun d’aquests aliments.

RECOLLIDA D’ALIMENTS

DIUMENGE 15
DE MARÇ DE 2020,
ALS CIRCUITS
DEL BOSC
DE CA N’ORIOL 

1a
CURSA
DE LA
DONA

42è
CROS
ESCOLAR
DE RUBí

OLI

La data límit d’inscripció de totes les curses serà el dijous 12 de març 
de 2020. Passada aquesta data, no s’admetrà cap inscripció més.

En qualsevol moment podreu consultar la llista d’inscrits a la mateixa 
adreça web per comprovar si heu realitzat correctament la inscripció, 
saber el número de pitrall i veure el nom de la resta de participants.

Quan acabin les diferents curses, els participants podreu tornar a 
visitar la pàgina web i accedir a l’apartat corresponent per consultar la 
vostra classificació i imprimir el vostre diploma de participació, en el 
qual, si ho desitgeu, hi podreu incorporar una fotografia. 

Els pitralls els haurà de recollir cada participant el mateix dia de la 
cursa a les carpes habilitades i fins a una hora abans que comenci. 
Podreu consultar la llista d’inscrits a la pàgina web i als plafons grocs, 
ubicats al costat de les carpes d’entrega de pitralls, el dia de la cursa.

El professorat d’educació física o els responsables d’entitats
NO podran recollir els pitralls de cap participant.

HORES

09.15

09:45

10:10

10:40

10:55

11:10

11:50

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

CATEGORIA

OPEN MIXT

MASCULINA

MASCULINA

FEMENÍNA

FEMENÍNA

MASCULINA

FEMENÍNA

CURSA DE LA DONA

MASCULINA

FEMENÍNA

MASCULINA

FEMENÍNA

MASCULINA

FEMENÍNA

CIRCUITS

2 voltes circuit gran

1 volta circuit petit + 2 voltes circuit mitjà

2 voltes circuit mitjà

1 volta circuit oliveres

1 volta circuit oliveres

1 volta circuit petit + 2 voltes circuit mitjà

2 voltes circuit mitjà

1 volta circuit mitjà

1 volta circuit mitjà

1 volta circuit petit

1 volta circuit petit

1 volta circuit petit

DISTÀNCIA

4.500 m

3.300 m

2.500 m

500 m

500 m

3.300 m

2.400 m

1.350 m

1.350 m

1.100 m

1.100 m

1.100 m

ANYS NAIXEMENT

2001 i anteriors

(2004-2005)

(2002-2003)

(2004-2005)

(2002-2003)

(2012-2013)

(2012-2013)

2001 i anteriors

(2006-2007)

(2006-2007)

(2008-2009)

(2008-2009)

(2010-2011)

(2010-2011)

Organitza: Col·laboren:

L’única clínica 
d’ortodòncia 
de Sant Cugat 
del Vallès

Patrocinadors de la UESC

L’escenari de l’Escardívol 
acollirà el 4 d’abril a par� r 
de les 20 h una nova edició 
del fes� val Primavera Pop, 
que organitza l’emissora ra-
diofònica Los 40 Principales. 
La cadena ja ha fet públic 
els noms dels 16 artistes 
que par� ciparan en aquest 
fes� val, entre els quals des-
taquen els noms de Cali y 
El Dandee, Bombai, Ana 
Guerra, Miki Núñez o David 
Otero.

Els colombians Cali y El 
Dandee pujaran a l’escenari 
acompanyats per la banda 
mexicana Reik, amb qui in-
terpreten la cançó ‘Borracho 
de amor’, mentre que els 
valencians Bombai i l’ar� sta 
Ana Guerra cantaran junts 
el seu nou tema: ‘Robarte el 
corazón’. 

El terrassenc Miki Núñez, 
que va par� cipar a Eurovisió 

després de la seva aventura a 
Operación Triunfo, mostrarà 
algun dels temes del seu 
darrer àlbum, ‘Amuza’, que ja 
compta amb diversos èxits. 
També actuarà al Primavera 
Pop David Otero, un dels 
excomponents del grup El 
Canto del Loco, així com 
Natalia Lacunza i Pol Granch, 
que han gravat junts el tema 
‘En llamas’, i Dani Fernández, 
exmembre d’Auryn.

31 Fam, un grup de Saba-
dell de trap en català, també 
par� ciparà en aquesta edició 
del fes� val a Rubí, juntament 
amb Amber Figueroa, una 
ar� sta barcelonina nascuda 
a Hondures i l’actriu i can-
tant Ana Mena. El cartell es 
completa amb la banda For 
You, el grup Sinsina� , el duo 
de Colòmbia Kexxy Pardo i 
l’exconcursant d’Operación 
Triunfo Alba Reche. / DdR

Cali y El Dandee, Bombai, Ana 
Guerra i Miki Núñez són els caps 
de cartell del Primavera Pop a Rubí

Més d’una quinzena d’ar� stes actuaran al Primavera Pop d’en-
guany. / Cedida
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Mar Coll i Nausicaa Bonnín 
oferiran una xerrada sobre 
cinema al Pau Casals
MARTA CABRERA

L’escola Pau Casals conti nua 
col·laborant amb la Filmoteca 
de Catalunya dins el marc del 
projecte Magnet, que promou 
la col·laboració de les escoles 
amb insti tucions culturals o 
cientí fi ques.

La iniciativa permetrà 

La cap d’estudis del Pau 
Casals, Rosana Martín, ha 
explicat que els resultats de 
la col·laboració amb la Filmo-
teca durant els darrers dos 
anys ha estat molt bo i que 
després de tractar temes com 
els cartells del cinema o els 
jocs del cinema, enguany els 
alumnes prepararan els seus 
propis treballs cinematogrà-
fi cs. Els alumnes de cicle mitjà 
realitzaran una animació i els 
de cicle superior, un curtme-
tratge documental. D’aquesta 
forma, la xerrada amb Mar 
Coll i Nausicaa Bonnín els 
servirà per aprendre “com és 
el món del cinema, els ofi cis, 
les difi cultats, les emocions 
que es treballen, etc.”, ha 
explicat Martí n. Els treballs 
d’aquests alumnes, d’entre 
8 i 12 anys, es projectaran a 
fi nal de curs en un cinema a 
la fresca que organitzarà l’es-
cola. Pel que fa als més peti ts 
del centre educati u, faran un 
guió il·lustrat.

La xerrada del 4 de març 
va dirigida als alumnes, però 
està oberta a les famílies i 
a la resta de la comunitat 
educati va. 

que la cineasta Mar Coll i l’ac-
triu Nausicaa Bonnín visiti n 
aquest centre educati u el 4 de 
març a les 15 h per oferir una 
xerrada sobre la creació fí lmi-
ca. “El cinema, com qualsevol 
art, ens serveix per veure el 
nostre entorn de forma dife-
rent, plantejar-nos preguntes 
i tenir una visió críti ca de la re-
alitat”, ha explicat Júlia Betri-
an, dels Serveis Educati us de 
la Filmoteca, que afegeix que 

els infants “estan acostumats 
a un cinema d’entreteniment 
de grans produccions, però 
amb l’aliança amb la Filmo-
teca descobreixen que hi ha 
tot un cinema relacionat amb 
explicar les històries prope-
res, el context del cineasta i 
creiem que, educati vament, 
això és molt potent, perquè 
és una via d’expressió per a 
l’infant”.

La cineasta Mar Coll i l’actriu Nausicaa Bonín visitaran l’escola Pau Casals. / Cedida

Trobada de robòti ca de 
les escoles Ribas, Balmes, 
Maristes i Montserrat
REDACCIÓ

Les escoles concertades de 
Rubí, l’Escola Ribas, l’Escola 
Balmes, l’Escola Montserrat i 
el Col·legi Maristes Rubí han 
organitzat conjuntament una 
trobada de robòti ca que ti n-
drà lloc el 6 de març a parti r 
de les 11 h al centre educati u 
de Maristes.

Hi parti ciparan els alum-
nes de 4t de Primària de cada 
centre educati u i es formaran 
grups heterogenis entre els 
diferents centres.

L’objectiu de la trobada 
és posar en pràcti ca els co-
neixements que tenen tots 
els alumnes sobre robòtica 
i que puguin solucionar de 
forma diverti da diversos de-
safiaments. El material de 
robòti ca que s’uti litzarà serà 
de la marca Lego.

Maristes acollirà la primera 
edició de l’Edcamp
D’altra banda, Maristes de 
Rubí acull el 29 de febrer el 
primer Edcamp educatiu a 

la ciutat, dirigit a mestres i 
professors locals. L’activitat 
començarà a les 9 h amb 
l’acreditació dels parti cipants i 
la tria a les sessions de treball 
a les quals voldran parti cipar. 
A parti r de les 10 h comen-
çaran aquestes sessions de 
treball.

L’Edcamp és una trobada 
oberta a tothom, especial-
ment a professors i mestres 
actuals i futurs, amb la fi nalitat 
de comparti r aprenentatges, 
coneixements, inquietuds i 
passions sobre l’educació. 
Es basa en un aprenentatge 
entre iguals i és a través de la 
conversa i l’intercanvi que es 
desenvolupa.

No hi ha un programa 
predefi nit per l’organització, 
sinó que són els mateixos par-
ti cipants qui construeixen el 
programa a parti r dels temes 
del seu interès.

Per participar, és reco-
manable la inscripció prèvia, 
que es pot fer a un formulari 
web a www.edcamprubicity.
wordpress.com. 

El centre valora 
molt positi vament 

la col·laboració 
amb la Filmoteca 

de Catalunya



Trobada a Rubí per elaborar 
el pla d’acció pels polígons 
industrials del Vallès
Rubí va acollir dimarts la 
reunió del grup de treball 
de la mesura Dinamització 
i preservació dels espais 
produc� us del Pacte per la 
reindustrialització del Vallès 
Occidental. Els objec� us de la 
reunió van ser, d’una banda, 
revisar les accions realitzades 
per impulsar els polígons 
d’ac� vitat en el marc del Pla 
d’Acció 2018-2019 i, de l’al-
tra, plantejar els nous reptes, 
línies i accions a abordar 
que s’inclouran en el nou 
Pla d’Acció 2020-2021.

La sessió, que va tenir 
lloc a la Masia de Can Serra, 
va comptar amb 30 profes-
sionals representant a les 
diferents en� tats membres 
del Pacte, especialment, 
d’ajuntaments i agents soci-
als i econòmics. Es va posar 
en valor la feina feta els 
darrers temps i la bona co-
operació dels darrers anys. 
També es va parlar de la 
necessitat de fer un salt en-
davant en el desplegament 
de nous projectes.

Les línies generals que 
es van treballar en diferents 
grups van ser: Sistema d’in-

formació, coneixement i difu-
sió, Subministraments bàsics 
i canvi de model energè� c, 
Accessibilitat i mobilitat sos-
tenible, Associacions i en� tat 
de ges� ó de polígons, Pro-
moció, reconversió i trans-
formació del sòl industrial i 
Dinamització i col·laboració 
publico-privada. En total es 
van iden� fi car una quarante-
na d’accions a dur a terme en 
els propers anys. / DdR

L’OSE posa en marxa les accions
forma� ves  per a empreses del 2020
REDACCIÓ

Rubí, a través de l’Ofi cina de Serveis a 
l’Empresa (OSE), ha posat en marxa les 
accions formatives adreçades al teixit 
empresarial d’aquest 2020.

Els ajuntaments de Rubí i Sant Cugat, 
amb el suport de la Diputació de Barcelona 
i la patronal Cecot, han engegat un calen-
dari conjunt de 152 hores de formació fi ns 
al juliol que tenen l’objec� u d’incrementar 
la compe� � vitat empresarial incidint en la 
innovació de les idees empresarials, incre-
mentar les habilitats emprenedores i l’au-
tonomia de les persones emprenedores, 
incrementar i millorar els coneixements 
tècnics dels responsables de les empreses, 
informar i formar sobre les tendències, 
canvis i escenaris socioeconòmics i afa-
vorir l’adaptació o creació d’empreses a 
través de la cultura digital.

Les accions d’aquest 2020 es van 
engegar amb una sessió de la proposta 
‘Emprendre, de la idea a l’empresa’, el 
passat 19 de febrer.

Les diferents sessions formatives 
� ndran lloc a la Masia de Can Serra i com 
estan subvencionades per la Diputació de 
Barcelona no tenen cap cost per a l’alum-
nat. Les inscripcions es poden formalitzar 
gratuïtament a www.rubiempresa.net, 
on ja s’hi pot consultar el calendari. Les 
diferents accions poden canviar al llarg 
del curs.

> Tècnica del mussol: Descobreix d’on surten les idees de negoci. 26 de febrer
> Novetats fi scals 2020. 27 de febrer
> Coneix quines tecnologies i xarxes socials et poden ajudar a difondre la teva 
marca personal i el teu negoci. 10 i 17 de març
> Ho es� c fent bé? Els indicadors clau de ges� ó de la pime o autònom. 12 i 19 
de març
> Emprendre, de la idea a l’empresa. 18 de març
> Com negociar en contextos di� cils. 27 de març
> Big Data per a emprendre. No et perdis cap oportunitat de negoci amb eines 
gratuïtes. 29 d’abril i 6 de maig
> La tercera edat: Un nou mercat en expansió. 15 d’abril
> La nova norma� va de control horari: Com afecta a l’empresa. 16 d’abril
> Detectar els problemes del teu negoci que altres empreses ja han resolt. 
17 d’abril
> Vendes per no venedors: 10 consells per superar el repte de vendre. 
21 i 28 d’abril
> Emprendre, de la idea a l’empresa. 22 d’abril
> Ges� ó de magatzem. 30 d’abril
> Metodologies àgils per innovar a l’empresa. 8, 15 i 22 de maig
> Com fer pressupostos per guanyar diners. 13 de maig
> La protecció de dades en l’àmbit de l’empresa. 14 de maig
> Youtube i vídeo màrque� ng per a negocis. 19 i 26 de maig i 2 de juny
> Emprendre, de la idea a l’empresa. 20 de maig
> 10 coses que els autònoms han de saber i ningú els hi explica. 28 de maig
> BIGDATA per als comercials. Com aprendre a ges� onar les meves dades per 
millorar la venda. 9 i 16 de juny
> Quina innovació necessita la meva empresa? 12 de juny
> Emprendre, de la idea a l’empresa. 17 de juny
> Facebook i WhatsApp per a negocis. 7 i 14 de juliol
> Emprendre, de la idea a l’empresa. 22 de juliol

CALENDARI D’ACCIONS FINS AL JULIOL
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E l balanç de criminalitat del 2019 pu-
blicat pel Ministeri d’Interior recull 
que a la ciutat es van registrar 3.340 

infraccions penals l’any passat, un 3,6% més 
que el 2018. Entre aquestes xifres, criden es-
pecialment l’atenció dos: els robatoris amb 
violència i intimidació pràcticament es van 
duplicar, passant dels 94 als 181 casos, i es 
van produir cinc violacions, un delicte que 
ha crescut en el conjunt de la comarca.

També recull l’informe un augment dels 
robatoris amb força a establiments i altres 
instal·lacions, però es mantenen en xifres 
similars altres delictes com la sostracció 
de vehicles.

Són les primeres dades que es fan pú-
bliques en matèria de seguretat a la ciutat 
del 2019, a l’espera que es donin a conèixer 
les que té la Junta Local de Seguretat, que, 
en principi, no hauria de variar substan-

Seguretat
EDITORIAL
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Visita’ns a www.diariderubi.com

cialment si els diferents cossos policials 
funcionen de forma coordinada. També 
caldrà veure quin balanç fan d’aquestes. 
En qualsevol cas, en comparació amb 
altres ciutats de l’estat similars pel que fa 
al nombre de població, Rubí està entre les 
que registren una taxa d’infraccions penals 
més baixa.

La percepció de seguretat que tenen 
els ciutadans és important. La ciutadania 
necessita sentir-se segura, saber que viu en 
barri o en un municipi on no li passarà res 
o en què les possibilitats que li passi alguna 

cosa són baixes.
En el Pla de mandat que tot just aquesta 

setmana ha presentat l’executiu local, es 
recullen algunes accions de cara a millo-
rar la seguretat al municipi i la percepció 
que d’aquesta tenen els ciutadans. Entre 
aquestes hi ha l’elaboració d’un Pla local 
de seguretat, reivindicar la dotació sufi cient 
d’agents de mossos d’esquadra a la ciutat, 
apostar per la policia de proximitat i recu-
perar la fi gura del sereno.

L’elaboració d’un pla de seguretat mu-
nicipal sempre és recomanable per tal de 

fi xar objectius i optimitzar recursos, però 
són precisament aquests recursos el que 
preocupa més a la ciutat. La dotació insu-
fi cient d’agents de la policia autonòmica 
i la situació de la policia municipal, amb 
una ràtio d’agents per habitants inferior a 
l’adient, amb places vacants i amb moltes 
baixes. Una situació que encara s’agreuja 
amb el decret que permet avançar l’edat de 
jubilació dels policies.

Aquesta hauria de ser una de les mà-
ximes prioritats del mandat en matèria de 
seguretat: solucionar la manca d’efectius, 
perquè és evident que la policia no pot estar 
a tot arreu, però sí que s’han d’acomplir uns 
mínims, que actualment no estan coberts. 
No pot ser que un ciutadà alerti a un cos 
de seguretat per una situació que considera 
perillosa i la resposta sigui que no hi ha 
efectius.

El Tuit de la setmana                       25 de febrer

#VolemEscolaDelBosc
@AMPAEscolaBosc

10 anys en #barracons i 
sorti rà la segona promoció 
d’alumnes que han viscut tota 
l’educació primària així. El seu 
missatge diu molt d’aquesta 
escola 
@anammarti nez
 @JosepBargallo
 @educaciocat
 #rubicity 
#VolemEscoladelBosc

ARTICLE D’OPINIÓ

Confieso que me he enganchado a ‘Sex 
Education’. Al principio tenía mis dudas, 
pensaba que sería la típica serie americana 
de adolescentes, pero no, es británica y trata 
sobre la sexualidad y las relaciones adolescen-
tes en un instituto, desde el punto de vista 
de la fi cción.

 Está en la plataforma Netfl ix y aborda 
con valentía y brillantez dichas relaciones, 
sus victorias y fracasos, en un exagerado tono 

‘Sex Education’ y el pin parental
de comedia.

El protagonista es Otis, 16 años, virgen 
e incapaz de masturbarse, con una madre 
sexóloga y muy liberal en el ámbito sexual. 
Su mejor amigo es gay.

La serie toma forma cuando Otis empie-
za a dar consejos de sexualidad en el instituto 
sin él experimentarla.

Durante las dos temporadas se abordan 
todo tipo de problemas o dudas.

Las agresiones sexuales y sus conse-
cuencias emocionales, la bisexualidad, la 
asexualidad, el vaginismo, la perimenopausia, 
masturbación, aborto, las duchas anales o la 

pastilla del día después. 
‘Sex Education’ realmente hace honor 

a su título.
Pero no todo gira alrededor del sexo, 

también pone el foco en la importancia de 
la empatía y la comunicación en todas las 
relaciones afectivas, y se exploran las relacio-
nes de familia, para mostrar cómo diferentes 
dinámicas pueden afectar el desarrollo emo-
cional de los más jóvenes.

Y ahora me pregunto. ¿En esta nueva era 
que estamos viviendo de conservadurismo y 
pin parental, alguna de las TV ofi ciales sería 
capaz de ofrecerla en abierto?  

Permitan que lo dude, imagino a toda la 
caterva de la derecha y tertulias mañaneras, 
diciendo que estamos adoctrinado a los niños 
en el libertinaje; saldría a relucir la mojigate-
ría y el “¿es que nadie va a pensar en nuestros 

niños?”. Apropiándose del relato y haciendo 
ver sus valores como los verdaderos.

Con una mejor educación, basada en el 
respeto a todas sin importar sexo, identidad 
de género, orientación sexual, raza o religión, 
quizás se podrían evitar casos como el de 
Alan, la manada o los críos de L’Hospitalet 
que mataron a su bebé.

 Y ahí es donde los padres deberíamos 
estar a una, sin ningún tipo de veto o Pin 
Neandertal.

Parece que, en vez de avanzar, queremos 
retroceder a los años cincuenta. 

Si dejamos que la ultraderecha nos mar-
que los tiempos, volveremos a señalar a las 
madres solteras, “mariquitas” o todo aquel 
que no se ajuste a su estereotipo.

¡Ojalá hubiese visto ‘Sex Education’ en 
mi adolescencia!

Pilar Rey Salgueiro
En Comú Podem 
Rubí
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Els instituts i escoles públiques de Rubí
us conviden a les Jornades de Portes Obertes

Escola Schola
13 de Març de 15,15 a 16,30h
www.schola.cat

Escola 25 de Setembre
10 Març de 15,10 a 17,30h
www.escola25desetembre.cat

Escola Torre de la Llebre
11 de març de 16,30h
www.torredelallebre.cat

Escola del Bosc
18 de març de 15,15 a 17h
www.escoladelboscrubi.blogspot.com

Escola Joan Maragall
17 de març a les 17h
agora.xtec.cat/ceipmaragallrubi

Escola Mossèn Cinto
11 de març de 15,15 a 16,30h
agora.xtec.cat/escolamossencinto

Escola Ca n’Alzamora
12 de març a les 17 a 19h
www.canalzamora.cat

Escola Pau Casals
19 de març de 15,15 a 16,30h
agora.xtec.cat/escolapaucasalsrubi

Escola Montessori
setmana del 9 al 13 de març de 9 a 17h
www.escolamontessori.cat

Escola Ramon Llull
5 de març a les 15,15h
agora.xtec.cat/ceip-rllullrubi

Escola Rivo Rubeo
4 de març de 17 a 19h
www.rivorubeo.cat

Institut Escola Teresa Altet
9 de març 15,15h
www.escolateresaaltet.cat

Escola d’E.E. ca n’Oriol
Entrevistes personalitzades
www.escolacanoriol.com

Institut Duc de Montblanc
11 de març a les 19h
agora.xtec.cat/iesducdemontblanc

Institut Torrent dels Alous
18 de març a les 17,30h
agora.xtec.cat/ins25desetembre

Institut l’Estatut
21 de març a les 10h
www.insestatut.cat

Institut la Serreta
9 de març 19h
www.institutlaserreta.com

Institut J.V. Foix
7 de març a les 11h
agora.xtec.cat/insjvfoix

Nos hemos enterado por la 
prensa que CatSalut, con 
la aprobación del Ayun-
tamiento, tiene previsto 
reconvertir el CAP Mútua 
en un Centro de Urgen-
cias de Atención Primaria 
(CUAP), dándole la gestión 
de este centro, léase nues-
tro dinero, a la Mútua de 
Terrassa. 

Los CUAP refuerzan la 
atención primaria y ayudan 
a descongestionar las ur-
gencias hospitalarias. Están 
abiertos las 24 h los 365 días 
del año, aunque la mayoría 
no tienen pediatra las 24 h, 
si no hasta las 22 h. 

Consideramos que un 
CUAP es imprescindible 
en nuestra ciudad y es una 
reivindicación de este colec-
tivo, pero creemos que debe 
ser de gestión pública. Así 
se lo manifestamos a la regi-
dora de Salud, Marta Oliva, 
antes de su reunión con la 
representante del CatSalut, 
Núria Serra. 

Decimos CUAP Sí, pero 
No gestionado por Mútua 
de Terrassa.

Sobre la instalación de un CUAP en Rubí
Nos oponemos porque 

Mútua, hospital privado 
con ánimo de lucro, ha de-
mostrado hasta ahora muy 
poca transparencia en su 
gestión del dinero público, 
ha hecho una pésima ges-
tión de las listas de espera 
(unas de las más altas de 
Catalunya), tiene un lamen-
table servicio de Urgencias, 
múltiples reingresos, etc. 

Mútua tiene su parte 
privada, Aptima, cuyas ins-
talaciones están mezcladas 
con lo público, sin saberse, 
a veces, si los médicos son 
de mútuas privadas o de 
la sanidad pública… Se 
han producido casos de 
“invitación” a los usuarios a 
utilizar la parte privada con 
tal de agilizar su atención 
sanitaria. 

Esta convivencia de 
público-privado creemos 
que favorece el desvío de re-
cursos públicos a la privada 
(dinero, profesionales, qui-
rófanos, instrumental…), 
cosa que tendría que con-
trolar la Generalitat. Y así 
constantemente se le ha 
reclamado, sin gran éxito, 
desde la Plataforma Marea 

Blanca de Terrassa. Incluso 
se ha pedido un interven-
tor administrativo para 
Mútua. 

Actualmente, acogién-
dose a la Ley de Transpa-
rencia 19/2014 de acceso a 
la información pública, se 
ha reclamado un informe 
exhaustivo del contrato 
entre Generalitat y este 
proveedor de servicios sa-
nitarios. 

En nuestra ciudad, cree-
mos que el CAP Mútua 
también actúa sin transpa-
rencia, omite información, 
se desconocen datos de la 
cartera de servicios asisten-
ciales públicos que brinda el 
centro… 

A pesar de haberlos 
solicitado en dos ocasiones, 
a través del Ayuntamiento 
de la ciudad  y por decisión 
del Consell de Salud del 
2018, no nos han facilitado 
esos datos. 

Por tanto, desconoce-
mos los tiempos de lista de 
espera para médico de fami-
lia, pediatría, enfermerías y 
especialistas. No informan 
las horas semanales por 
cada consulta individual ni 

Plataforma Rubí Sanidad tampoco el ratio médico 
paciente, etc. No propor-
cionan información.

Después de analizar los 
datos que sí facilitaron, so-
licitamos una reunión con la 
regidora de Sanidad, Mar-
ta Oliva, manifestándole 
que habíamos detectado 
omisiones y que se debía 
reclamar a CatSalut. La re-
gidora ni siquiera contestó 
a nuestro mail. 

También habíamos re-
cordado, en anterior re-
unión, que las listas de espe-
ra de la Mútua para pruebas 
diagnósticas, intervenciones 
quirúrgicas, etc., superaban 
con creces las de la media 
catalana. La regidora lo 
minimizó. 

Desear íamos que el 
Ayuntamiento de Rubí 
defendiera los derechos de 
los ciudadanos y exigiera 
a CatSalut un control es-
tricto de la gestión de este 
proveedor, así como que 
pusiera sobre la mesa todos 
los convenios y conciertos 
subscritos. 

¡La salud es un derecho, 
por una sanidad pública 
100% y transparente!
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Detectar la somnolència

Manteniment de l’automòbil

Existeixen tecnologies capa-
ces de detectar la fatiga, la 
somnolència o l’estat d’ànim 
d’un conductor. El problema 
d’aquests dispositius és que 
són molt cars i és difícil que 
s’implantin als vehicles.

Conscients d’aquest pro-
blema, un grup d’investigadors 
de la Universitat Estatal de 
Washington han desenvo-
lupat un sistema econòmic 
per detectar la somnolència. 
Els experts han dissenyat un 
sistema electrònic que s’allotja 

al volant i que controla els seus 
moviments. El nou volant s’ha 
desenvolupat a partir d’un 
estudi en el qual han participat 
29 persones que van treballar 
conduint durant 10 dies en 
horari nocturn. Se’ls pretenia 
induir nivells moderats de 
fatiga i van ser sotmesos a 
diferents proves d’agudesa 
per determinar el seu grau 
de vigilància psicomotora. 
Després d’analitzar tots els re-
sultats, es van identi� car dues 
variables en els moviments del 

volant i la posició en el carril 
de circulació com els millors 
indicadors que delataven que 
el conductor tenia fatiga i 
somnolència.

Els experts expliquen que 
la variabilitat del volant és 
molt petita, però su� cient per 
predir que s’està patint fatiga, 
i és detectada molt abans que 
es comenci a perdre el control 
durant la circulació per un 
carril.

Per Redacció / AMIC
www.motorarea.es

Mai hem de descurar el man-
teniment del nostre automòbil, 
ja que les conseqüències que 
pot tenir el mal estat d’algun 
dels seus components pot 
provocar que ens deixi tirats a 
la carretera o en el pitjor dels 
casos, que patim un accident 
greu. Per fer una posada a punt, 
haurem de � xar-nos en l’estat 
de 9 punts bàsics:

Eixugavidres
Haurem de comprovar l’estat 
de les escombretes, el nivell 
del líquid de neteja i el correcte 
funcionament del sistema.

Pneumàtics
Comprovar que els pneumàtics 
estiguin a la pressió adequa-
da. Assegurar-se que tingui 
una profunditat de dibuix 
legal (més d’1,6 mm). Realit-
zar l’equilibrat i paral·lel de 
les rodes.

Bateria
Mantenir la bateria neta i 
sense humitats.

Frens
Comprovar el nivell del líquid 
de frens. Revisar que el fre de 
mà tingui la su� cient tensió. 
Assegurar-se que les sabates 
de fre i/o els discos de fre no 

estiguin desgastats.

Oli
Comprovar el nivell de l’oli. 
Assegurar-se de realitzar el 
canvi del � ltre cada vegada 
que canviem l’oli.

Llums
Assegurar-se del bon funciona-
ment de totes les llums. Revisar 
l’estat dels vidres dels fars.

Refrigeració
Revisar el nivell de líquid an-
ticongelant. Assegurar-se de 
realitzar la substitució total del 
líquid refrigerant cada 2 anys 
o 60.000 km.

Suspensió
Fer un cop d’ull a l’estat dels 
amortidors i els molls que com-
ponen la suspensió. En cas de 
tenir un vehicle de suspensió 
hidràulica, comprovar el nivell 
del líquid hidràulic. Assegurar-
se que la suspensió no faci 
sorolls estranys que indiquin 
un possible desgast.

Encès
Realitzar una revisió de l’estat 
del � ltre de l’aire. Comprovar 
l’estat de les bugies i procedir 
a la seva neteja.

Per Redacció / AMIC
DGT (www.motorarea.es)
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Anuncia’t en aquesta secció
Truca’ns al 93 699 77 90

Treure el borrissol de la roba El sofà que pot amb tot
Amb l’ús i els rentats 

la roba, general-
ment la de cotó, 

va generant borrissol, la 
qual cosa li dona un aspecte 
descuidat. 

Aquests són alguns trucs 
per treure el borrissol de la 
vostra roba:

El primer i principal és 
respectar els cicles de ren-
tat, temperatura de l’aigua i 
productes recomanats per a 
cada tipus de tela per evitar 
la formació de borrissol. 
També heu de revisar les 
butxaques, revisant que no 
hi hagi papers. El vinagre 
pot ser el vostre aliat a l’hora 
d’evitar el borrissol, afegint-
ne una tassa quan renteu.

Per treure el borrissol 
ja format podeu utilitzar 
elements que segurament 
ja teniu a casa, com la cinta 
adhesiva, el més ampla 

F ins ara un sofà no era 
sufi cient per equipar 
un menjador. Però 

el sofà Herb dissenyat per 
Burak Kocak ens resulta 
sufi cient per instal·lar-nos 
àmpliament a casa, sense 
necessitat d’adquirir molts 
més mobles. I tot gràcies 
al fet que ja els incorpora 
a sobre!

Aquest magnífic sofà, 
juntament al típic seient de 

possible. Col·loqueu la peça 
de roba en una superfície 
plana, emboliqueu-vos els 
dits en cinta, amb la part 
adhesiva cap a fora, i pressi-
oneu en les zones on hi hagi 
borrissol. 

També podeu utilitzar 
una pedra tosca, de forma 
suau i amb cura de no fer 
malbé les peces.

Un altre procediment 
és utilitzar una màquina 

tres places, disposa d’una 
prestatgeria de peu a l’es-
querra i una taula auxiliar 
amb funció de jardinera a 
la dreta. Podeu organitzar 
els vostres llibres favorits 
en els diferents prestatges i 
utilitzar l’espai per col·locar 
tot tipus de decoracions. 
Tanmateix, l’extensió de la 
dreta us servirà per col·locar 
plantes d’interior i utilitzar 
la part inferior per dipositar 

d’afaitar, però tingueu en 
compte que podríeu fer 
malbé la tela.

També hi ha raspalls es-
pecials per treure borrissol. 

En cas de no poder treure 
el borrissol podeu acudir a 
una bugaderia, on podran 
solucionar el vostre pro-
blema.

Per Redacció / AMIC
www.innatia.com

els comandaments de la tele-
visió o algunes revistes.

Si arribats a aquest punt, 
Herb ja sembla un disseny 
molt complet, encara cal 
afegir-li la làmpada mòbil 
que sobresurt de la pres-
tatgeria. A més de tot això, 
no podem obviar la gran 
elegància del conjunt, que 
combina el gris i les ratlles 
verticals de la funda del 
sofà, amb la calidesa de la 
fusta amb què està construït 
tot l’esquelet. 

I fi nalment, podem fer 
ús també d’un endoll que ve 
instal·lat en una cantonada 
de la prestatgeria lateral 
perquè puguem connectar 
el nostre mòbil, el nostre 
ordinador o qualsevol altre 
aparell elèctric. 

Per Redacció / AMIC
www.vivirhogar.es
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CRISTALLERIA                           

DECORACIÓ LLAR               

FERRETERIA                           

INFORMÀTICA                           

MARBRES

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

ASSESSORIES

CALÇAT                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES
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ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           

COM ET PODEM 
AJUDAR?

TINTORERIATALLERS COTXES                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

CLASSIFICATS

POR JUBILACIÓN se vende o se alquila PK. 93.699.65.80
ALQUILO hab. grande a persona sola o pareja. 657.19.62.66

SE ALQUILA huerto 645.597.390

LLOGUER I VENDA
SE OFRECE costurera. 602.38.86.25

SE OFRECE sra. limpieza. 632.10.44.99
CHICA SE OFRECE para cuidado de ancianos o limpieza. 

633.378.509

OFERTES I DEMANDES
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FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

ARUMÍ M.  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 
BARADAD  Av. Barcelona, 55  A prop de l’Estació  93 699 09 53 
BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 
BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant la Floristeria Martínez  93 699 03 88 
BLANCA  Ntra. Sra. de Lourdes, 73  Zona Ca n’Oriol  93 699 55 08 
CA N’ORIOL  Ntra. Sra. de Lourdes, 35  Zona Ca n’Oriol  93 699 22 81 
CONDAL  Calderón de la Barca, 11  Mercadona-Biblioteca  93 699 87 09 
CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda L’Estatut  93 269 51 03 
ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43
MONTSERRAT  Sant Jordi, 25  Zona La Serreta  93 699 02 91 
GIBERT  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristas  93 699 68 99 
HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona La Serreta  93 697 36 40 
KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 
MAS  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristes 93 699 43 98
MIÑARRO  Segòvia, 1  Zona alta Ca n’Oriol  93 697 49 42 
ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 
PARRILLA Xercavins, 2  Zona església de Sant Pere  93 699 13 05 
LOZANO  Passeig Les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 
PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 
PROGRÉS  Verge de Fàtima, 13  Davant congelats La Sirena  93 697 79 93 
RUIZ  Ctra. Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 
SANSI  Ctra. de Terrassa, 16-18  Zona Centre  93 697 62 73 
SCHMID  Riera, 12  Zona Església Sant Pere 93 699 13 05
XAPELLI  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

GUÀRDIES NOCTURNES

FEBRER I MARÇ 2020

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

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

28.
29.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. 
26.
27.
28.

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

MONTSERRAT - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

MIÑARRO - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

MONTSERRAT - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

GUÀRDIES 
NOCTURNES

OCTUBRE I NOVEMBRE 2019

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

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

A. MONTSE. - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

GUÀRDIES NOCTURNES

DESEMBRE 2019

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

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

A. MONTSE. - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

A. MONTSE. - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

A. MONTSERRAT  Sant Jordi, 25  Zona La Serreta  93 699 02 91 

ARUMÍ M.  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 

BARADAD  Av. Barcelona, 55  A prop de l’Estació  93 699 09 53 

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant la Floristeria Martínez  93 699 03 88 

BLANCA  Ntra. Sra. de Lourdes, 73  Zona Ca n’Oriol  93 699 55 08 

CA N’ORIOL  Ntra. Sra. de Lourdes, 35  Zona Ca n’Oriol  93 699 22 81 

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

CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda L’Estatut  93 269 51 03 

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43

GARCÍA  Segòvia, 1  Zona alta Ca n’Oriol  93 697 49 42 

HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona La Serreta  93 697 36 40 

KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 

LOZANO  Passeig Les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

MAS  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristes 93 699 43 98

ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 

PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 

PROGRÉS  Verge de Fàtima, 13  Davant congelats La Sirena  93 697 79 93 

RUIZ  Ctra. Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 

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

SCHMID  Riera, 12  Zona Església Sant Pere 93 699 13 05

XAPELLI  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

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

El suicidi, segona causa de defunció 
entre els joves entre 15 i 24 anys
Com cada 10 d’octubre, es 
commemora el Dia Mundial 
de la Salut Mental, una data 
que l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) enguany 
ha dedicat a la prevenció 
del suïcidi, que considera un 
problema de salut pública de 
primera magnitud. De fet, 
està augmentant la mortali-
tat per aquesta causa al món 
i esdevé la segona causa de 
defunció entre els joves en-
tre 15 i 24 anys.

A Catalunya, l’any 2017 
hi va haver 495 morts per 
suïcidi, el que representa 
una de les taxes més baixes 
d’Europa: en concret, una 
taxa de 6,6 per cada 100.000 
habitants, amb diferències 
signifi cati ves per sexe (9,9 
en homes i 3,3 en dones). 
Aquesta taxa és més baixa 
que la de l’Estat espanyol 
(7,7) i la d’Europa (10,3), 
però no obstant això, per a 
la consellera de Salut, Alba 
Vergés, això “no atura el nos-
tre combat contra aquesta 
problemàtica perquè cada 
persona compta”.

Vergés ha reiterat que 
l’atenció a la salut mental i 
les addicions són una prio-
ritat per al Departament de 
Salut, com ho demostra el 
fet que aquesta estratègia 
hagi anat acompanyada de 
l’increment pressupostari 
més gran de la història, amb 
una inversió addicional de 70 
milions l’any 2017.

La consellera Vergés tam-
bé ha reconegut la feina dels 
professionals que fa anys 
que es dediquen a l’àmbit 
de la salut mental i que, 
entre d’altres, fa cinc anys 
van impulsar la implantació 
del Codi Risc Suïcidi a Cata-
lunya, plenament consolidat 
el 2016.

Els resultats del Codi Risc 
Suïcidi
El Codi Risc Suïcidi té un 
triple objecti u: disminuir la 
mortalitat per suïcidi, aug-
mentar la supervivència de la 
població atesa per conducta 
suïcida i prevenir la repeti ció 
de temptati ves. La consellera 
Vergés ha recordat que amb 

aquest programa Catalunya 
“és referent a tota Europa en 
desenvolupar políti ques pre-
venti ves del suïcidi”, que són 
cada vegada més prioritàries 
en les políti ques internacio-
nals de salut.

Des de la posada en mar-
xa del Codi, l’any 2014, s’han 
inclòs al seu registre –pioner 
a l’àmbit internacional–, 
fi ns a 12.596 persones, que 
han fet un total de 14.759 
episodis de conducta suï-
cida. D’aquestes, el 87,9% 
ha realitzat un sol episodi 
d’intent autolític gràcies, 
entre d’altres, al seguiment 
exhausti u posterior.

La consellera ha enume-
rat algunes de les actuacions 
que es duen a terme per 
assolir aquests resultats, 
com impulsar la prevenció i 
millora de la detecció precoç 
(amb un paper cada vegada 
més fonamental de l’atenció 
primària i de l’àmbit escolar), 
fer una atenció més proac-
ti va, fer seguiment integral 
i longitudinal i millorar la 
comunicació entre els actors 

(per exemple, amb el telèfon 
061 CatSalut Respon).

Alhora, s’ataquen els 
principals factors de risc 
que desencadenen el primer 
episodi de suïcidi: el trastorn 
mental (amb la depressió 
com a primera causa), el con-
sum o dependència d’alcohol 
i drogues, o esdeveniments 
vitals estressants. En aquest 
darrer senti t, la consellera 
ha posat en valor la impor-
tància que a les persones 
amb trastorns mentals no els 
acompanyi només el sistema 
de salut, sinó també la comu-
nitat. “Per això potenciem 
l’atenció comunitària, que 
contempli els determinants 
socials i tracti  les persones 
en tot el seu conjunt, perquè 
així es recuperen abans i 
millor”, ha dit Vergés abans 
d’indicar que ja només un 
13,5% de les persones són 
hospitalitzades després de 
l’intent de suïcidi, mentre 
que més del 86% són ja ate-
ses en l’àmbit comunitari.

Generalitat de Catalunya

Pren consciència... plena
 ‘La vida és el que ens passa 
mentre planegem el futur’

John Lennon

Ser aquí i ara, viure el pre-
sent, gaudir en concentrar-
se. La base és realment 
senzilla i gairebé tan anti ga 
com l’ésser humà, ja que les 
seves arrels es remunten 
fa més de 5.000 anys: la 
meditació.

La meditació és la part 
més espiritual de les grans 
religions com el budisme, 
el misti cisme cristi à i el mu-
sulmà.

Meditar és ni més ni 
menys que permetre als 
nostres pensaments expres-
sar-se sense jutjar-los i sense 
infl uir en ells. Moltes vega-
des es confon amb intentar 
‘no pensar en res’, que és re-
alment complicat o gairebé 
impossible. La nostra ment 
no està capacitada per actu-
ar en negati u, així que li hem 
de donar ordres en positi u 
perquè ens obeeixi.

És això realment pos-
sible?

Els estudis neurològics 
demostren que la pràcti ca 

d’unes senzilles tècniques 
de focalització ens entrena 
per poder aconseguir-ho.

L’objectiu és reduir el 
soroll mental que provoca 
l’estrès a llarg termini, però 
sobretot estar en contacte 
amb nosaltres mateixos. 
Més enllà de millorar l’ac-
tivitat del nostre cervell, 
cal que ens permetem un 
moment per escoltar-nos 
i contactar amb el nostre 
interior. Deslliurar-nos per 
un moment de les nostres 
expectatives i exigències, 
deixar de donar voltes al 
passat i de preocupar-nos 
pel futur, i ocupar-nos del 
present.

No oblidem que la vida 
es construeix cada dia, i no-

més tu saps el que necessi-
tes, desitges i somies. Escol-
ta el teu interior i atreveix-te 
a contactar amb la teva veu 
en el silenci. Pots escriure 
el que et passa pel cap, ex-
pressar-ho amb dibuix lliure 
o practi car un esport que et 
permeti  focalitzar en tu, en 
com estàs.

Permet-te un moment 
de reconnexió amb tu.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults i de

 parella. Col·legiada 16.572
KANTOR. Espai 

d’Atenció Psicològica
Llobateras  6  Local 1 (al 

costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701

Què ens fa engreixar-nos?

Hi ha peti ts hàbits que po-
dem anar adoptant per 
evitar menjar malament o 
menjar massa. Es tracta de 
trobar la forma de saber 
quant menjar i com men-
jar-ho. 

És important menjar 
verdures i fruites, però amb 
l’arribada de la calor tenim 
tendència a guardar-les 
al calaix del frigorífi c i, de 
vegades, se’ns obliden. Hi 
ha dues formes d’evitar 
aquestes situacions: la pri-
mera, col·locar la fruita a la 
vista. És a dir, en comptes 
de deixar a la vista aquells 

bols amb llaminadures o 
fruita seca que poden pujar 
notablement la ingesta de 
calories entre hores, hem 
de posar, al seu lloc, la fruita 
que hem comprat. La sego-
na és fer un menú setmanal 
amb la verdura i fruita que 
hem comprat.

D’altra banda, hem de 
cuidar la quanti tat d’oli i sal 
que afegim al menjar men-
tre l’estem cuinant. 

A més de tot això, hi ha 
qui té el costum de menjar 
directament de la bossa 
del producte alimentari. 
Això és un error, ja que no 

podem racionar la quanti tat 
que volem menjar. Per això, 
sempre cal separar les raci-
ons en bols.

Per últi m, quan cuinem 
i reparti m les racions en els 
plats acostuma a quedar 
alguna cosa a la cassola i 
moltes vegades repetim, 
menjant més calories de 
les necessàries. Per evitar-
ho, es poden guardar en 
carmanyoles les restes del 
menjar.

Per Redacció / AMIC
www.centromujer.es



Vols que la teva mascota aparegui 
al Diari de Rubí?

Envia’ns una fotografi a amb una breu descripció 
a diari@diariderubi.cat

Les mascotes de Rubí
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El terrari del camaleó

El primer que hem de tenir en compte 
respecte al terrari del camaleó és que 
necessita venti lació, humitat i altura, la 
qual cosa ens fa descartar directament 
els tí pics terraris horitzontals o cubetes 
de plàsti c.

Si el nostre objecti u és que la nostra 
mascota esti gui el més còmoda possible, 
la millor opció pel terrari és fer-lo nosal-
tres a mida. Com a exemple, parti rem de 
l’element base en què construir-lo i en 
aquest senti t el més adequat és la fusta, 
preferiblement de pi.

Podem introduir el vidre en alguna 

part, però oblidem-nos dels terraris com-
pletament realitzats en aquest material 
perquè no permeten una correcta venti la-
ció. Per exemple, el sostre, el terra i la part 
posterior poden ser de fusta i el frontal i 
els laterals de malla metàl·lica.

La porta del terrari ha d’ocupar tot el 
frontal, ja que això ens permetrà un millor 
accés a l’interior.

Al sostre cal col·locar fluorescents 
específics per a rèptils, que simulin la 
llum solar.

El terrari requereix també d’una bom-
beta ceràmica que doni calor però no llum, 

les ideals són les d’infraroig. 
Una vegada tenim l’estructura, toca 

simular a l’interior l’hàbitat natural. El pri-
mer a tenir en compte és que les branques 
naturals han d’estar ben desinfectades i 
netes i han de cobrir la totalitat de l’espai. 
També col·locarem plantes de ti pus fi cus 
benjamina, potos, etc.

La polvorització a l’interior del terrari 
és molt important. Tot i així, hem de sub-
ministrar al nostre animal una abeuradora 
de goteig.

Per Redacció / AMIC 
queridasmascotas.com
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Montse Clemente, finalista 
al concurs de microrelats 
de Radio Huesca
L’escr iptora rubinenca 
Montse Clemente ha estat 
escollida finalista en el con-
curs de microrelats Viajes 
Encadenados, organitzat 
per Radio Huesca. L’autora 
local ha presentat el mi-
crorelat ‘Intento de fuga 
número seis’, una tendra i 
divertida història de només 
100 paraules.

Es tracta de la primera 
vegada que Clemente par-
ticipa en aquest certamen, 
que forma part del projecte 
Visiona que ha posat en 
marxa la Diputació d’Osca, 
i té com a objectiu poten-
ciar la creativitat artística. 

En aquesta darrera edició, 
han participat un miler de 
persones. El guanyador final 
obtindrà un viatge valorat 
en més de 800 euros per 
a dues persones durant un 
cap de setmana per la pro-
víncia d’Osca.

D’altra banda, al març, 
Clemente participarà amb 
els seus poemes al recone-
gut moviment internacional 
Grito de Mujer, que s’orga-
nitza a Barcelona. Es tracta 
d’un projecte que promou la 
poesia activista i feminista, 
en el qual l’autora rubinenca 
participarà posant en esce-
na una poesia. / DdR

festa regional

Una desena d’activitats per 
celebrar el Dia d’Andalusia a Rubí
reDaCCió

La Coordinadora d’Entitats 
Culturals Andaluses de Rubí 
(CECAR) ja ho té tot a punt 
per celebrar un any més el 
Dia d’Andalusia a Rubí, que 
tindrà lloc aquest cap de 
setmana.

Una conferència de Javi-
er Contreras-Becerra, doctor 
en Història per la Universitat 
de Granada, donarà el tret de 
sortida als actes del Dia d’An-
dalusia. La xerrada, que tin-
drà lloc la Biblioteca aquest 
divendres a les 19 h, girarà al 
voltant del moviment veïnal 
andalús i les causes de les 
mobilitzacions autonomistes 
sota el títol ‘Emigració anda-
lusa a Catalunya i moviment 
andalusista (1976-1982)’. 
Quan finalitzi la conferència, 
s’oferirà un aperitiu.

L’endemà, dissabte, la 
jornada arrencarà amb la 
tradicional ofrena floral al 
monolit dedicat a Blas Infan-
te a la plaça d’Andalusia (10 
h). Posteriorment, hi haurà 

una cercavila fins al parc de 
Ca n’Oriol, on a partir de les 
12.30 h està prevista una 
missa rociera cantada pel 
cor de l’Asociación Rociera 
de Rubí. 

La paella popular serà 
el preàmbul de l’espectacle 
musical i artístic a càrrec de 
les entitats andaluses de la 
ciutat: l’Asociación Rociera 
de Rubí, la Casa de Andalu-
cía de Rubí, la Peña Calixto 

Sánchez i el Centro Cultural 
Aromas del Sur. També hi 
haurà una actuació del grup 
de flamenc-fusió ‘El Meji & 
sus primos’. Per cloure les 
activitats, a les 20 h hi haurà 
un sopar de germanor.

Pel que fa a les activi-
tats del diumenge, com és 
habitual, hi haurà la tradici-
onal jornada de convivència 
al parc de Ca n’Oriol que 
aplegarà a tots els socis i 

simpatitzants de les entitats 
andaluses locals. Si alguna 
entitat local vol participar, ho 
podrà fer enviant un correu a 
c.e.c.a.r@hotmail.com.

La jornada de convivèn-
cia començarà a les 8 h i 
entre les 11 h i les 15 h i hi 
haurà diverses activitats in-
fantils amb inflables, tallers 
de manualitats, ludoteca 
i actuacions per als més 
petits. 

tecnologia

Joan Manuel Tresseras oferirà una xerrada 
sobre la tecnologia 5G i el Big Data
reDaCCió

L’Aula d’Extensió Univer-
sitària de Rubí (AEUR) ha 
organitzat una conferència 
per parlar de la tecnologia 
5G i el Big Data, en el marc 
del seminari sobre noves 
tecnologies que l’entitat ha 
programat aquest semestre. 
La xerrada tindrà lloc el 2 de 
març a les 18 h a l’Ateneu i 
anirà a càrrec del rubinenc 
Joan Manuel Tresserras, 
doctor en Ciències de la 
Informació per la Univer-
sitat de Barcelona (UAB) i 
exconseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

Tresserras aproparà al 
públic la tecnologia 5G i 
tot el que comporta el seu 
desenvolupament i implan-
tació. El lideratge de la Xina, 
especialment per part de la 
companyia Huawei, xoca 
amb els gegants tecnològics 
nord-americans i l’adminis-
tració Trump, que tenen por 
de quedar relegats davant el 
proper salt tecnològic i les 
seves aplicacions.

El rubinenc Joan Manuel Tresserras oferirà la xerrada sobre la tec-
nologia 5G. / Arxiu

L’encreuament entre les 
prestacions de les xarxes 5G, 
l’ampliació de la capacitat i 
la velocitat de processament 
i la transmissió d’enormes 
quantitats de dades, la seva 
absorció per nous algoritmes 
i l’anomenada Intel·ligència 
Artificial, a més dels avenços 
en camps com els de la robò-
tica o la biotecnologia obren 
una via a la transformació 
radical de la vida social. Es 
tracta de noves tecnologies 
que influiran en la manera 
d’experimentar el món i la 
vida i les condicions a partir 

de les quals les persones 
creen la seva consciència.

El professor universitari 
planteja l’interrogant de si 
estem davant de l’emergèn-
cia d’una nova humanitat o 
bé d’un salt evolutiu quali-
tatiu en el curs de l’hominit-
zació i de la tensió dialèctica 
entre la natura i la cultura. 
Com una mena de ciberhu-
mans construint universos 
artificials i jugant a substituir 
els deus construïts en el salt 
evolutiu anterior, i tot plegat 
mentre la mà de l’home col-
lapsa el planeta.

El Parc de Ca n’Oriol tornarà a acollir la jornada de convivència aquest diumenge. / Arxiu-El Grup Fo-
togràfic El Gra

Gemma Ruiz presentarà 
‘Ca la Wenling’ a l’Ombra
L’escriptora i periodista 
de Sabadell Gemma Ruiz 
ha publicat la seva segona 
obra, ‘Ca la Wenling’, una 
novel·la que parla sobre el 
racisme i el masclisme des 
d’una perruqueria del bar-
ri de Gràcia regentada per 
una immigrant xinesa.

La primera novel·la de 
l’autora, ‘Argelagues’, va 
ser un èxit a les llibreries 
i aquesta nova proposta 
recull de nou una prosa 
popular, senzilla, propera 
i punyent.

Gemma Ruiz presen-
tarà el llibre, de l’Editorial 
Proa, en el marc del Club 
de Lectura de la llibreria 

l’Ombra, el 18 de març a les 
19 h. / DdR

Portada del llibre. / Cedida

El Racó acollirà la presentació 
del Premi Joanot Martorell
El Racó del Llibre acollirà 
el 6 de març a les 19.30 h 
la presentació del llibre de 
David Castillo ‘El tango de 

Dien Bien Phu’, un recull 
d’experiències i vivències 
de soldats derrotats de la 
Guerra Civil. La presentació 

anirà a càrrec de l’autor, 
que estarà acompanyat 
per l’historiador local 
Eduard Puigventós.

L’autor de l’obra s’ha 
documentat minucio-
sament sobre els com-
batents que van anar a 
l’exili, que després van 
participar en la Segona 
Guerra Mundial i que fins 
i tot van combatre a la 
Guerra d’Indoxina.

‘El tango de Dien Bien 
Phu’ ha guanyat el Premi 
Joanot Martorell de Nar-
rativa del 2019. / DdRPortada del llibre. / Cedida

L’Espai l’Aurora, ubicat a 
la plaça d’Anselm Clavé, 
acollirà aquest dissabte 29 
de febrer a partir de les 21 
h un concert a càrrec del 
grup Made in Black, for-
mació integrada per Keco 
Pujol (piano i veu), Santi 
Úrsul (baix elèctric) i Micky 
Izquierdo (bateria). 

Made in Black és una 
banda que ret homenat-
ge als principals estils de 
la música negra a través 
de temes de blues, jazz, 
rock’n’roll, soul, funk, R&B 
i pop. 

D’altra banda, la Soci-
etat de Blues del Rubí ha 
organitzat una nova Jam 
Blues per aquest diumenge 
a partir de les 20 h a l’Espai 
l’Aurora. Durant l’espectacle 
musical, s’estrenarà el nou 
piano acústic, un flamant 
Samick que ha adquirit 
l’entitat. La Jam Blues anirà 
a càrrec dels pianistes David 
Giorcelli i Cristian Poyo, 
acompanyats pels Muddy 
Wine. / DdR

Concert de 
Made in Black a 
l’Espai l’Aurora

música



ESPECTACLES
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El musical ‘El cicle vital’, inspirat en ‘El rei 
lleó, es representarà al març a La Sala 
CRISTINA CARRASCO

El teatre municipal La Sala 
acollirà el diumenge 22 de 
març la posada en escena 
de l’espectacle ‘El cicle vital’, 
inspirat en l’aclamat musical 
‘El rei lleó’. L’obra, adaptada 
i dirigida per Maria Torras, 
està interpretada per la 
companyia 9’s a Cors i es va 
estrenar el juliol del 2019 a 
Cabrils. L’acollida per part 
del públic va ser excel·lent i 
ara està de gira per diversos 
teatres de Catalunya.

‘El cicle vital’ recrea la 
història d’en Simba, un ca-
dell de lleó hereu del tron 
de la sabana. A causa d’un 
accident provocat pel seu 
malvat oncle Scar, és des-
terrat injustament. Lluny 
de la seva llar, en Simba farà 
amistat amb el Timón i en 
Pumba, que es converti ran 
en la seva família i l’ajuda-
ran, juntament amb la Nala, 
a recuperar el tron que 
legíti mament li correspon i 
que li va ser arrabassat per 
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Una imatge de la posada en escena del musical. / Cedida

l’Scar i les hienes després de 
la mort d’en Mufasa.

L’obra és un espectacle 
musical de caràcter familiar 
que fomenta valors com 
l’amistat, la responsabilitat, 
el respecte a la natura i que 
demostra la vinculació de 
cada un de nosaltres amb 
les nostres arrels, fent-nos 
formar part del gran cicle 
vital. El repartiment del 

musical consta de 22 actors 
i actrius d’entre 10 i 58 anys 
i també hi parti cipa un con-
junt de quatre músics que 
interpreten la banda sonora 
en directe.

Presència rubinenca
Entre l’elenc del musical, 
destaca la presència de 
l’actor rubinenc Carlos Fran-
ganillo, per al qual aquest 

ja és el seu tercer musical. 
Franganillo, que es va in-
corporar al muntatge el 
setembre de l’any passat, 
interpreta el personatge de 
Simba, ja d’adult. 

“Quan la directora, Ma-
ria Torras, amb qui ja vaig 
tenir la sort de treballar a 
‘Singing Talent Show’, em 
va trucar, no m’ho vaig 
pensar gaire”, explica l’ac-
tor rubinenc, qui afegeix 
que “aquesta està sent una 
experiència molt gratifi-
cant, ja que és tot un repte, 
perquè és un musical molt 
exigent, tant vocalment 
com corporalment, i sense 
deixar de banda la part in-
terpretati va”.

Franganillo explica que 
ha hagut de treballar molt la 
tècnica vocal i la respiració 
i que també s’ha preparat 
molt fí sicament, ja que per 
cantar i ballar alhora són 
aspectes molt importants.

El rubinenc anima la 
ciutadania a assisti r a la re-
presentació: “Amb música i 

veus en directe, una vintena 
d’actors i acti us, projeccions 
i jocs de llum espectaculars, 
uns cors meravellosos que 
emocionen el públic, no 
s’ho poden perdre”.

En aquest senti t, l’actor 
local ressalta “la feina que hi 
ha darrere de l’escenografi a 
i el vestuari, elaborat per 
la mateixa companyia, així 

com l’esforç de molts mesos 
que ha permès crear un 
espectacle fantàsti c cuidat 
fi ns al mínim detall”.

La funció serà el 22 de 
març a les 19 h i les entrades 
ja estan disponibles en la 
taquilla del teatre els dijous 
i divendres de 17 a 20 h o 
bé reservant-les a través del 
mail la.sala@ajrubi.cat.

L’actor rubinenc Carlos Franganillo, amb el cartell promocional de 
l’obra. / Cedida
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Alèxia Sánchez i Martí Roca 
guanyen el 33è Concurs de 
Màscares de Carnaval

El Mercat Municipal torna a 
viure un Carnaval màgic

L’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí (edRa) va lliurar di-
jous  de la setmana passada 
els premis del Concurs de 
Màscares de Carnaval, que 
aquest any ha arribat a la 
33a edició. Els guanyadors 
han estat Martí Roca, en la 
categoria de majors de 16 
anys, i Alèxia Sánchez, entre 
els 10 i els 15 anys.

Roca s’ha endut el pre-
mi amb una màscara amb 
forma de passamuntanyes, 
que pretén ser una crítica al 
sistema capitalista, mentre 
que l’accèssit en aquesta 
categoria ha estat per un 
treballador de Font del Fer-
ro. Per la seva banda, Alèxia 
Sánchez ha guanyat amb 
una màscara de gas amb 
una estètica ‘steampunk’. 
L’accèssit ha estat per Uriel 
Querol.

Pel que fa a la catego-
ria d’entre 4 i 9 anys, tots 
els participants han rebut 
un obsequi. En total, han 

participat en el concurs 
de màscares 156 perso-
nes, principalment infants 
i joves. Les màscares que 
s’han presentat al concurs 
es podran visitar a la sala 
d’exposicions de l’escola fins 
al 12 de març.

L’entrega de guardons 
va comptar amb l’assistèn-
cia de l’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Martínez, a més 
d’altres regidors del govern, 
així com la cap d’estudis de 
l’escola, Lisa Marrani, que 
va destacar que “el concurs 
ofereix a les persones la 
possibilitat d’expressar-se a 
través de l’art i això és molt 
important”.

L’entrega de premis del 
Concurs de Màscares també 
va servir per lliurar el premi 
al Concurs de Cartells de 
Carnaval, que aquest any 
s’ha fet entre els alumnes 
dels tallers d’art de l’escola. 
La guanyadora ha estat Te-
resa Fragó. / DdR

El Mercat Municipal es va 
tornar a disfressar per cele-
brar la festa de Carnaval el 
dissabte. Com és habitual, 
els paradistes van lluir les 
seves disfresses per acom-
panyar les diverses activitats 
que es van fer a l’equipament 
municipal coincidint amb la 
festivitat de Carnestoltes. 
Així, el Mag Selvin va ofe-
rir una actuació al Mercat, 
destinada tant als més petits 

com a un públic adult. Paral-
lelament, es va fer un taller 
de pintacares infantil.

Tot plegat, va acompa-
nyar una promoció que va 
posar en marxa el Mercat 
el dilluns previ de Carnaval i 
que consistia en el sorteig de 
dues entrades per veure l’es-
pectacle ‘Nada es imposible’ 
que el Mago Pop està fent 
aquests dies al Teatre Vitòria 
de Barcelona. / DdR

Alèxia Sánchez és una de les guanyadores del concurs. / Ràdio Rubí

El Mag Selvin va oferir els seus trucs durant el dissabte. / Cedida

La comparsa La Torre d’Oz, de l’escola Torre de la Llebre, ha quedat 
segona en el concurs de comparses. / J.A. Montoya

Els rubinencs van tornar a mostrar la seva creativitat durant el Car-
naval. / J.A. Montoya

La comparsa de Carnestoltes de l’Escola de Ball 8 Temps es va inspirar 
en Àfrica. / J.A. Montoya

‘Coco Balmes’, del Col·legi Balmes, ha obtingut el tercer premi del 
Concurs de Comparses. / J.A. Montoya

La jornada de dissabte va finalitzar amb un ball al Celler, pel qual 
van passar unes 4.000 persones. / Localpres

El Bòdum no es va voler perdre la festa i va participar a la matinal 
de diumenge. / J.A. Montoya

El grup Explosión Rítmica va ser un dels que van animar la rua de 
Carnaval. / J.A. Montoya

La crema de la sardina va tenir lloc dimecres i va posar punt final al 
Carnaval. / M. Cabrera
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La Colla de Diables de Rubí 
va presentar per Carnaval 
la seva nova bèstia de foc: 
un porc senglar amb un cap 
més gran, la cara més agres-
siva i amb major potència 
que el Pilós, la seva figura 
festiva durant els darrers 
16 anys. L’entitat manté el 
seu animal per excel·lència 
i símbol de l’entitat, el porc 
senglar, però presentant 

una versió millorada amb 
motiu dels 25 anys de tra-
jectòria de l’entitat, que es 
complien exactament el 22 
de febrer.

La bèstia de foc, amb 
nom encara per determinar 
i que es decidirà pròxima-
ment en una reunió de la 
colla, ha estat dissenya-
da i creada per l’escultora 
d’imatgeria festiva Dolors 

Sans, i amb material de fi-
bra de vidre. La nova figura 
pesa uns 20 quilos, té 12 
punts de foc i també la durà 
una sola persona.

La Colla de Diables de 
Rubí va participar al final 
de la Rua de Carnaval del 
dissabte, lluint la seva nova 
bèstia i tot seguit va fer 
una exhibició de foc a la 
plaça Salvador Allende per 

presentar-la oficialment, 
acompanyats de la batu-
cada Rekundé i davant un 
bon nombre de rubinencs 
congregats a la plaça.

Pel que fa a la figura 
més antiga de cartó-pedra, 
el Pilós, la Colla de Diables 
de Rubí no la deixarà de 
banda i la utilitzarà en la 
trobada de bestiari del se-
tembre. / L. López

Els Diables de rubí estrenen per Carnaval 
una nova bèstia de foc en el seu 25è aniversari

La nova bèstia de foc ja s’ha estrenat. / Lara López

L. López / M. Cabrera

Milers de rubinencs i rubi-
nenques van sortir al carrer 
dissabte a la tarda per gaudir 
de la rua de Carnaval, una 
desfilada molt participativa, 
ja que va comptar amb unes 
20 comparses inscrites. Els 
diferents grups es van inspi-
rar en una gran varietat de 
temàtiques, com les motos 
Vespa, astronautes de la 
NASA, les Olimpíades de 
Barcelona 92, les dones en 
la ciència i la tecnologia o 
l’Equador, entre altres. 

El món del cinema tam-
bé va estar molt present 
amb comparses dedicades a 

rubí viu un carnaval molt participatiu
les pel·lícules de ‘Grease’, ‘El 
màgic d’Oz’, ‘Harry Potter’, 
‘El orfanato’ o ‘Alícia en el 
País de les Meravelles’. Es-
coles, llars d’infants, esplais, 
centres de teatre i dansa 
locals van ser els protagonis-
tes de la rua. La desfilada va 
comptar amb l’acompanya-
ment musical de Tronats del 
Tabal, Explosión Rítmica i la 
batucada Rekundé, amb la 
Colla de Diables de la Riera. 
Durant la rua també es va 
estrenar la nova bèstia de 
foc dels Diables de Rubí.

Al voltant de les 19.30 h 
la rua de Carnestoltes va po-
sar punt final a la plaça del 
Doctor Guardiet, on va tenir 

lloc la tradicional xocolatada 
i guerra de confeti, seguit 
del ball de comparses amb 
la música de DJ Enka. 

La jornada de dissabte 
es va tancar amb el ball de 
nit al Celler sota el títol ‘Un 
Carnaval de colors’. Unes 
4.000 persones van passar 
per l’activitat, que va comp-
tar amb dos ambients mu-
sicals i diverses propostes 
d’animació.

Matinal infantil
Diumenge, les famílies van 
ser protagonistes absolutes 
del Carnaval. Els espais de 
joc de la matinal infantil 
van comptar amb una alta 
participació i també van ser 
moltes les persones que no 
es van voler perdre l’espec-
tacle de la rua, en què van 
desfilar dues comparses, a 
banda de nombrosos grups 
d’animació. 

La comitiva més nom-
brosa va ser la de l’escola 
bressol La Bruna, que va 
mobilitzar 300 persones 
amb motiu del seu 10è ani-
versari.

La matinal infantil va cul-
minar a la rambla del Ferro-
carril amb l’actuació del grup 
La Tresca i la Verdesca.

el Carnaval més jove
D’altra banda, l’Espai Jove 
Torre Bassas va viure el seu 
particular Carnaval diven-
dres a la tarda amb una 
participativa festa k-pop. 
Més d’una seixantena de 
nois i noies van implicar-se 
a les diferents activitats 
programades al voltant de 
cultura popular coreana i 
japonesa.

Inici de la Quaresma
El seguici fúnebre i la crema 
de la sardina van servir per 

apollo XXV, de l’escola 25 de 
Setembre, guanya el concurs

Marta Cabrera

El grup guanyador del 
Concurs de Comparses de 
Carnaval ha estat Apollo 
XXV, de l’Escola 25 de Se-
tembre, amb una disfressa 
que commemorava el 50è 
aniversari de l’arribada de 
la humanitat a La Lluna 
i que va comptar amb la 
participació de prop de 125 
persones. L’Associació de 
Famílies d’Alumnes de l’es-
cola va començar a fer una 
comparsa per Carnaval fa 
tres anys i des d’aleshores 
ha guanyat un tercer premi, 

un segon i el primer premi 
del 2020.

Pel que fa al segon pre-
mi, amb només un punt 
de diferència respecte a la 
comparsa guanyadora, se 
l’ha endut l’escola Torre de 
la Llebre amb la compar-
sa La Torre d’Oz. El grup, 
format per 180 persones, 
es va disfressar amb la 
temàtica de la pel·lícula 
‘El màgic d’Oz’, coincidint 
amb el 80è aniversari de 
l’estrena d’aquest clàssic 
del cinema. 

El tercer premi ha estat 
per Coco Balmes, amb una 

comparsa inspirada en la 
pel·lícula d’animació de 
Disney Pixar ‘Coco’. Unes 
25 famílies van participar 
en la desfilada formant part 
d’aquest grup, que era la 
primera vegada que par-
ticipava en el Concurs de 
Comparses de Carnaval. 

Enguany, l’Ajuntament 
ha decidit augmentar els 
premis del concurs. Així, 
la comparsa guanyadora 
s’ha endut 1.400 euros, la 
segona, 700 euros, i la ter-
cera, 400 euros. Els premis 
es van donar dimarts en un 
acte al Castell de Rubí.

Una de les imatges de la comparsa guanyadora, de l’aFa del 25 de Setembre. / J.a. Montoya

tancar el Carnaval, com és 
habitual a la ciutat. Cente-
nars de persones, sobretot 
infants i famílies, van parti-
cipar en el seguici fúnebre, 
encapçalat per la sardina, 
que va sortir dimecres a la 

tarda des de la plaça del 
Doctor Pearson i que va 
arribar a l’Escardívol després 
de creuar tota la ciutat. Allà, 
amb l’ajut de la colla de Di-
ables de la Riera de Rubí, es 
va cremar la sardina i tots 

els que ho van voler, van po-
der cremar les sardines de 
paper que havien elaborat 
durant els dies de Carnaval. 
D’aquesta forma, es va do-
nar fi al Carnestoltes i es va 
iniciar la Quaresma.

La matinal infantil va ser molt animada./ J.a. Montoya

Una de les comparses participants es va inspirar en la saga ‘Harry 
potter’. / J.a. Montoya
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El documental del mes explica 
la mort d’un jove suís 
a la Guerra dels Balcans

Les últi mes setmanes de vida 
de Chris Wütenberg són les 
protagonistes del documen-
tal ‘Chris, el suís’, que es pro-
jecta aquest divendres a les 
19 h a l’Ateneu dins del cicle 
El documental del mes.

Es tracta d’un llargmetrat-
ge d’Anja Kofmel, la cosina 
de Wütenberg, que explica 
la història d’aquest jove pe-
riodista que va anar a lluitar 
a la Guerra dels Balcans. Es 
va converti r en membre del 
Primer Batalló de Voluntaris 
Internacionals, un grup pa-
ramilitar que s’encarregava 

d’assassinar la població sèr-
bia a les àrees frontereres. 
Wütenberg va ser assassinat 
a principis del 1992 a prop de 
Vukovar, a Croàcia.

Més de 20 anys després 
dels fets, la cineasta investi ga 
el perquè de la seva mort i 
què el va portar a la guerra.

La visió que fa Kofmel 
sobre els darrers mesos de 
vida del periodista suís es 
transforma en un món animat 
molt personal que recrea els 
darrers dies d’un jove que es 
va perdre en la foscor d’una 
guerra brutal. / DdR

BREUS

Fotograma del documental sobre Chris Wütenberg. / Cedida

································································
DIVENDRES 28 de febrer

Conferència: Ayurveda
A càrrec de Sergi Salgado. A les 18 h al c. 
Sant Pere, 8. Org.: Societat Teosòfi ca de 
Rubí.

Cinema documental: Cris, el suís
A les 19 h a l’Ateneu.

Conferència del Dia d’Andalusia
A càrrec de Javier Contreras-Becerra. A les 
19h a ???. Org.: CECAR.

Nits d’observacions astronòmiques
A càrrec de l’Associació d’Amics de l’As-
tronomia TRI-A Rubí. A les 21.30 h a 
l’Ateneu.

································································
DISSABTE 29 de febrer

Sessió de taitxí
A càrrec de Pere Bel. A les 9 h a la pl. 
Onze de Setembre. Org.: Centre Cultural 
Raja Ioga.

Edcamp educati u de Rubí
A parti r de les 9h al Col·legi Maristes.

Ofrena fl oral a Blas Infante

AGENDA
Dones, força, canvi. Inauguració 4 de 
març a les 18.30 h a càrrec de Lancy 
Dodem. Del 2 al 30 de març a la Bibli-
oteca.

Concurs de Màscares. Fins al 12 de 
març a edRa.

Varisis. A càrrec de Zisis. Fins al 5 de 
març al CRAC.

Senderos de almas y cantos. A càrrec 
de Rosa Otero. A la Biblioteca fi ns al 30 
de febrer. 

Espais recobrats. Els nous usos del 
patrimoni industrial català. Fins al 29 
de març al Celler.

Desenterrant el silenci. Fins al 8 de 
març al Castell.

EXPOSICIONS
A les 10h a la pl. d’Andalusia. Org.: CE-
CAR.

Cercavila del Dia d’Andalusia
A les 11 h de la pl. d’Andalusia al parc de 
Ca n’Oriol. Org.: CECAR.

Taller màscares africanes
A càrrec de Catàrti c. A les 11 h a l’Auditori 
de la Biblioteca
Es requereix inscripció prèvia. Places 
limitades

Ciència i tecnologia: Fractalitza’t
A càrrec d’Explorium. A les 11.30 h a l’Ate-
neu. Per a infants de 9 a 12 anys. Inscripció 
prèvia.

Missa rociera
Amb el cor d el’Asociación Rociera de Rubí. 
A les 12.30 h al parc de Ca n’Oriol. Org.: 
CECAR.

Paella popular del Dia d’Andalusia
A les 14.30 h. Org.: CECAR.

Espectacle musical del Dia d’Andalusia
A parti r de les 15.30 h. Org.: CECAR.

Concert benèfi c de rock
A càrrec de Sin City i altres arti stes convi-
dats. A les 20 h al Centre Cívic del Pinar. 
Preu: 12 €.

Sopar de germanor
A les 20 h. Org.: CECAR.

Concert: Made in black
A les 21 h a l’Espai l’Aurora. 

································································
DIUMENGE 1 de març

IX Travessa Rubí-Montserrat
A les 6h a la pl. Dr. Guardiet. Org.: Centre 
Excursionista de Rubí. Inscripció prèvia.  

Jornada de convivència del Dia d’Anda-
lusia
A parti r de les 8 h al parc de Ca n’Oriol. 
Org.: CECAR.

Dia d’Andalusia infanti l
A parti r de les 11 h al parc de Ca n’Oriol. 
Org.: CECAR.

Jam Blues
A les XX h a l’Espai l’Aurora. A càrrec de Da-
vid Giorcelli, Cristi an Poyo i Muddy Wine. 
Org.: Societat del Blues de Rubí.

································································
DILLUNS  2 de març de febrer

Seminari: Què és el 5G i per què?
A càrrec de Joan M. Tresserras. A les 18 h 
a l’Ateneu. Org.: Aula d’Extensió Universi-
tària. Inscripció prèvia. 

································································
DIMECRES  4 de març

Visita guiada a l’exposició ‘Desenterrant 

el silenci’
A les 10 h al Museu del Castell. 

································································
DIJOUS 5 de març

L’expansió del jazz
A càrrec d’Andreu Fàbregas. A les 19.30 h 
a l’Ateneu. 

La productora audiovisual 
La Lombarda busca extres 
per fi gurar en un rodatge fet 
especialment per l’InFest. La 
gravació ti ndrà lloc el 7 de 
març a les 9.45 h i els fi gu-
rants hauran d’anar vestits 
de gala, ja que la intenció és 
simular una Festa Major amb 
la parti cipació d’enti tats tra-
dicionals de la ciutat. / DdR

La Lombarda 
busca extres per 
fer un rodatge 
per l’InFest

El grup rubinenc Sin City, 
de tribut a la banda AC/DC, 
oferirà un concert benèfic 
aquest dissabte a parti r de 
les 20 h a l’Espai 14/13 del 
Centre Cívic del Pinar. L’espec-
tacle comptarà amb diversos 
arti stes convidats, com Rock 
e Efort, Trivoid, Rippers i Four 
Covers,  i servirà per recaptar 
fons per l’enti tat Rodamons, 
una protectora que té cura 
dels animals sense llar de la 
ciutat. El preu de l’entrada és 
de 12 euros. / DdR

Concert solidari 
de la banda 
Sin City al Pinar
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TIR DE TRINEUS | LLARGA DISTÀNCIA

De Rubí a Røros: la passió d’una 
rubinenca per la cursa de trineus
MARTA CABRERA

La localitat noruega de Røros 
es va conver� r a principis de 
febrer en l’escenari de par� -
da d’una de les curses de � r 
de trineu amb gossos més 
importants i emblemà� ques 
d’Europa, la Femundlopet. 
Entre tots els participants, 
hi havia la rubinenca Magda 
Ramos que amb els seus vuit 
gossos alaskans va aconseguir 
completar la prova de 450 km 
en poc menys de tres dies: “El 
moment més di� cil va ser en 
el tercer tram quan em vaig 
trobar una tempesta amb 
vents gairebé huracanats, 
però vam poder superar-ho i 
vam acabar”, explica sa� sfeta 
la rubinenca, que va quedar en 
33è lloc de 65 par� cipants.

I és que completar els 
450 km ja és tota una proesa, 
tenint en compte que el 25% 
dels equips que es van pre-
sentar a la prova van haver 
d’abandonar per les dures 
condicions de la cursa. A més, 
Ramos és l’única dona que 
competeix a la llarga distància, 

un món dominat totalment 
pels homes, fi ns ara.

El � r de trineu amb gos-
sos, també conegut com a 
múixing, té diferents distàn-
cies i modalitats. La cursa de 
450 km és la més curta de 
la distància llarga i abans de 
par� cipar-hi, Magda Ramos 
va haver de completar l’any 
passat la prova de 200 km, de 
mitja distància.

A les condicions meteoro-
lògiques adverses i la duresa 

de l’esport cal sumar, en el 
cas dels catalans que el prac-
� quen, la difi cultat extra per 
poder entrenar i combinar-ho 
amb la feina: “Compe� r amb 
els noruecs és gairebé im-
possible, nosaltres per poder 
tocar neu hem de fer molts 
quilòmetres, ells només han 
de sor� r de casa”.

Per això, ella i els animals 
es van haver de desplaçar a 
Noruega amb un mes d’ante-
lació per tal d’aclimatar-se a la 

temperatura i les condicions 
del país nòrdic. Ramos, que 
forma part de l’equip Koba-
laq del Club Esquí Berguedà, 
entrena entre del setembre 
al gener per preparar-se per la 
compe� ció i ho combina amb 
la seva feina en un centre de 
persones discapacitades de 
Cerdanyola: “Anem al Pirineu 
i intentem fer entrenaments 
rigorosos, són 5 hores d’en-
trenament, molts cops són de 
nit i no dormim o dormim poc, 
perquè l’endemà hem d’anar a 
treballar. És molt sacrifi cat, la 
veritat és que s’ha d’estar una 
mica boig”.

Però aquesta rubinenca 
de 49 anys que viu a Caste-
llnou amb els seus 20 gossos 
–10 són de compe� ció i els 
altres 10 estan jubilats–, ho té 
molt clar. L’any que ve tornarà 
a Noruega, “el paradís de la 
llarga distància”, per par� cipar 
en la prova i si pot ser, amb 
l’ajut d’algun patrocinador: 
“Espero que algú vulgui apos-
tar pels equips femenins i 
donar-nos un cop de mà per 
poder con� nuar”.

Magda Ramos, durant la seva par� cipació a la Femundlopet. / Cedida

WALKING FUTBOL | ENTITATS

L’Olímpic Can Fatjó serà seu ofi cial 
de Walking Futbol Union al Vallès
L’Olímpic Can Fatjó és des de 
fa uns dies una de les seus 
ofi cials per la pràc� ca de Wal-
king Futbol Union, una nova 
pràc� ca espor� va basada en 
el futbol tradicional, però ca-
minant, ja que  no està permès 
córrer. És un joc dissenyat per 
ajudar les persones de qual-
sevol edat a mantenir-se en 
forma i mantenir un es� l de 
vida ac� u independentment 
de l’edat o la forma � sica.

El Municipal de Can Fatjó 

serà així seu ofi cial de l’inici 
d’aquest joc a la comarca. Pro-
perament, es realitzarà una 
presentació ofi cial d’aquesta 
pràc� ca espor� va al camp de 
l’Olímpic.

D’altra banda, l’1 de març 
el primer equip del Can Fatjó 
tornarà a la compe� ció ofi -
cial després de l’aturada per 
Carnaval. Serà a les 12 h al 
Municipal del barri, on rebrà 
la visita del Cercle Sabadellés 
1856. / José Verde

PETANCA | CAMPIONAT DE CATALUNYA

La UP Las Torres-Rubí classifi ca una altra 
tripleta pel Campionat d’Espanya

La Unió Petanca Las Torres-
Rubí ha aconseguit classifi car 
una altra tripleta per dispu-
tar el Campionat d’Espanya 
que tindrà lloc a Nigran, a 
Pontevedra, entre el 29 i el 
31 de maig. Es tracta de la 
tripleta de Primera Categoria 
formada per José Manuel 
Ruiz, Alberto Giménez, Ós-
car Marchs i Jordi Vicente, 
que va fi nalitzar en la quarta 
posició en el Campionat de 
Catalunya que es va disputar 
el passat cap de setmana a les 
instal·lacions de La Magoria, 

a Barcelona.
La tripleta va superar al 

ma�  el Castelldefels i el Prat, 
aconseguint la classificació 
per a les semifi nals. A la tarda 
no va tenir la mateixa sort i 
va perdre la semifi nal contra 
el Gran Via de L’Hospitalet. 
Posteriorment, també va 
caure derrotada en la fi nal 
de consolació, contra el Sant 
Pol.

Tot i això, el quart lloc, a 
falta de confi rmació ofi cial, 
dona accés als rubinencs a la 
classifi cació per disputar el 

campionat estatal a Galícia.
També va par� cipar una 

altra tripleta de Primera del 
club, formada per Josele 
Delgado, Ignacio Egea i Ser-
gio García. En aquest cas, 
els rubinencs no van poder 
passar el tall del ma� , ja que 
van caure davant del Sant 
Pol i del Gran Via. La mateixa 
sort va córrer la tripleta de 
Segona Categoria, formada 
per Chris� an Haro, Joan Parra 
i Sergi Valverde, que tampoc 
va aconseguir disputar les 
fi nals. / UP Las Torres-Rubí

D’esquerra a dreta, la tripleta formada per Alberto Giménez, Óscar Marchs, José Manuel Ruiz i Jordi 
Vicente. / Cedida
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ATLETISME | COMPETICIÓ

Tres atletes de la Unió Atlè� -
ca Rubí (UAR) van aconseguir 
pujar al podi en el Campionat 
de Catalunya màster disputat 
a pista coberta a la localitat 
de Sabadell. Així, Ignasi Melo 
va quedar 1r en els 3.000 m 
marxa en la categoria vete-
rans 65-69 amb un temps de 
15:32.32, mentre que en la 
mateixa categoria, però en 
els 3.000 m llisos, Francisco 
Aragón també va penjar-se 
la medalla d’or amb un temps 
de 10:21.15. Aragón, a més, 
va batre el rècord d’Espanya 
de la seva categoria. 

A més, Manuel Centella 
va quedar tercer en llança-

Tres podis per a la UAR en el Campionat 
de Catalunya màster en pista coberta

ment de pes, en la categoria 
veterà 45-49, amb un llança-
ment de 9,30 m. 

Pel que fa al Campionat 
d’Espanya d’hivern de llan-

çaments llargs menors, Hugo 
García, de la UAR, va aconse-
guir una gran vuitena posició 
amb un llançament de 34,58 
m. / UAR

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

Victòries dels Sèniors Femení i 
Masculí de l’HCR Cent Pa� ns

Els diferents equips de l’HCR 
Cent Patins van aconseguir 
bons resultats en la darre-
ra jornada de competició. 
Cal destacar que el Sènior 
Femení, a la Lliga Elit, es va 
enfrontar a l’Aranda del Duero 
en un par� t fàcil, on el rival 
tot i fer un gran par� t no va 
posar massa resistència al 
conjunt rubinenc, que es va 
imposar amb un contundent 
7-0. Aquest resultat referma 

Manuel Centella va ser medalla de bronze al Campionat de Catalunya 
de llançament de pes. / UAR

L’equip rubinenc femení es referma al tercer lloc de la classifi cació. / Cedida

l’equip del Cent Pa� ns en el 
tercer lloc de la classifi cació.

Per la seva banda, el Mas-
culí, també de categoria Elit, 
va jugar contra el seu per-
seguidor directe en la taula 
classificatòria, Las Rozas. El 
partit no va defraudar a la 
grada del pavelló Francesc 
Calvo de Rubí. L’enfrontament 
va arrencar bé per a l’equip 
rubinenc, qui va fer el primer 
gol del partit, però ràpida-

ment el conjunt madrileny va 
empatar. Tots els espectadors 
podien pensar en un partit 
igualat, però lluny d’això, el 
Cent Pa� ns ho va tenir tot de 
cara i els � rs a la porteria dels 
madrilenys es van anar trans-
formant en gols. El resultat 
fi nal va ser de 9-2.

Aquesta setmana no hi 
haurà compe� ció nacional per 
la concentració amb la selec-
ció. / HCR Cent Pa� ns

ESPORT ADAPTAT | XERRADES

El CE Horitzó ofereix dues xerrades sobre 
l’esport adaptat a l’ins� tut La Serreta
En el marc de les tasques 
de promoció i divulgació 
que realitza el Club Espor-
� u Horitzó, el president de 
l’en� tat, Josep Bernabeu, va 
oferir dues xerrades d’esport 
adaptat a alumnes de 4t 
d’ESO, encabides en una de 
les assignatures opta� ves del 
curs a través de la invitació de 
Glòria Marín, professora de 

l’assignatura.
Les xerrades van constar 

en un passi de més de 60 
fotografi es d’esport adaptat 
sobre les quals Bernabeu va 
anar comentant les adapta-
cions de les normes del joc 
de cada esport i del material 
tècnic que cada modalitat 
u� litza per a poder-lo prac-
� car. Els alumnes també van 

poder conèixer de primera 
mà algun material adaptat 
com les boles de bòccia, la 
pilota de goalball, etc.

Aquestes xerrades han 
estat un primer pas perquè, 
més endavant, es pugui re-
alitzar alguna activitat for-
ma� va en el centre, com per 
exemple pràc� ques de bòccia 
o vòlei adaptat. / CE Horitzó

3a JORNADA CONTROL D’AIRE LLIURE (L’HOSPITALET)    
Cat. Sub-12    
Atleta Prova Sèrie Posició Marca/Temps
Pedro Takatsu 60 m tanques masculí 6a 2n 11.8
Aina Carmona 60 m tanques femení 1a 3a 11.7
Abril Segovia 60 m tanques femení 5a 1a 12.5
Iris Pérez 60 m tanques femení 5a 2a 13.0
Paula Gombau 60 m tanques femení 5a 3a 13.9
Dídac Vila Llançament pes masculí  1r 8,22 m
Abril Segovia Llançament pes femení  3a 6,38 m
Cat. Sub-14    
Atleta Prova Sèrie Posició Marca/Temps
Manel Domínguez 60 m llisos masculí  1r 8.4
Erin Mar� n 60 m llisos femení 10a 3a 9.6
Mar� na Capel 60 m llisos femení 16a 1a 9.1
Mar� na Capel 60 m tanques femení 9a 3a 12.6 
Manuel Domínguez triple salt masculí  2n 9,51 m
Mar� na Capel  triple salt femení  2a 9,60 m
Paula Haba triple salt femení  3a 9,19 m
CONTROL SUB-16 I SUB-18 EN PISTA COBERTA SABADELL    
Cat. Sub-16    
Atleta Prova Sèrie Posició Marca/Temps
Hugo G.  60 m llisos masculí 3a 1r 7.63
Jan Vila 60 m llisos masculí 4a 1r 7.68
Alba Rodríguez 60 metres llisos femení 2a 1a 8.20
Aketza Sumell 60 m tanques masculí 2a 3r 9.98
Valeria Olalla 600 m llisos femení 3a 2a 1:41.23
Aketza Sumell salt d’alçada masculí  1r 1,81 m
Estefany Ba llançament pes femení  2a 10,86 m
Cat. Sub-18    
Atleta Prova Sèrie Posició Marca/Temps
Pablo García 60 m llisos masculí 4a 3r 7.66
8a JORNADA DE CONTROL ABSOLUT EN PISTA COBERTA SABADELL  
Atleta Prova Sèrie Posició Marca/Temps
Davis Jiménez 60 m llisos masculí 2a 1r 37.20
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GIMNÀSTICA | COMPETICIÓ

Primer podi per al GAER en 
l’inici de les compe� cions 
El club Gimnàs� ca Ar� s� ca i 
Espor� va de Rubí (GAER) ha 
iniciat aquest mes de febrer 
la temporada de competi-
cions organitzades per la 
Federació Catalana de Gim-
nàs� ca, amb la col·laboració 
de diversos clubs catalans. 
El club rubinenc compe� rà 
en diverses categories, des 
d’escolar fins a base, en 
les modalitats masculina i 
femenina.

L’inici de temporada ha 
estat posi� u pel club rubi-
nenc, amb l’assoliment d’un 
primer podi. Va ser a la com-
pe� ció de categories Base 2 i 
3, que es va disputar els dies 
7 i 8 de febrer a Hostalets de 
Balenyà, on l’equip de B3P 

WATERPOLO | COMPETICIÓ

TIR AMB ARC | LLIGA NACIONAL 

Grans resultats del Masculí del CNR

El Club Arquers de Rubí arrenca la lliga de bosc 3D 
amb bons resultats pels membres de l’en� tat

El Sènior Masculí del Natació 
Rubí afrontava una setmana 
amb dos par� ts força impor-
tants a Can Rosés. Dimecres 
passat va jugar contra el líder 
de la classifi cació, el CN Mo-
lins de Rei, on, en un par� t 
molt renyit i emocionant, va 
assolir un meritori empat a 
10 gols. 

Amb aquest resultat, era 
molt important guanyar el 
següent enfrontament per 
mantenir la persecució als 
dos equips capdavanters. 
Aquest segon par� t, dispu-
tat dissabte passat, es va 

Més de 170 arquers van 
participar el passat cap de 
setmana a la tirada d’inici 
de la lliga nacional de bosc 
3D d’enguany. La competició 
va tenir lloc al recinte de la 
Universitat de Múrcia, un 
espai molt diferent dels que 
acostumen a acollir aques-
tes competicions, però que 
va servir per promocionar 
aquesta pràctica esportiva, 
ja que va aplegar un bon 
nombre d’espectadors.

El sènior masculí, durant un par� t. / Cedida

resoldre de manera còmoda 
contra l’ARCC Lineal de Ma-
drid amb un clar 16-7. Ara, els 
jugadors de Dani Gómez se 
situen en una còmoda tercera 
posició a quatre i cinc punts 
del segon i primer classifi cats, 
respec� vament.

Derrotes del Femení
No va tenir la mateixa sort el 
Sènior Femení, que va perdre 
els seus dos enfrontaments 
contra dos equips immersos 
en la lluita pel campionat de 
lliga, el CN Sabadell (8-18) i el 
CN Sant Andreu (5-10).

RESULTATS DE WATERPOLO DEL CNR
CN Rubí MÀSTER - Club Natació Catalunya 9-13
CN Rubí CADET MASCULÍ - CN Mataró A 6-7
CN Rubí ALEVÍ A - CE MEDITERRANI A 3-5
Club Waterpolo Sant Adrià B - CN Rubí ALEVÍ-B 11-6
CN VALLIRANA - CN Rubí ABSOLUT MASCULÍ-B 12-8
CN Rubí INFANTIL FEMENÍ - CN Catalunya 4-6
CN Rubí INFANTIL - CLUB NATACIÓ MINORISA 10-6

En aquesta primera ti-
rada inaugural, hi van par-
ticipar dos arquers del Club 
Arquers de Rubí, Eva M. 
Iglesias, en arc instintiu, i 
Carles Sabatés, en arc nu.

Després dels dos circuits 
de la tirada, Iglesias va acon-
seguir la vuitena posició 
amb un total de 558 punts, 
amb 293 punts en la prime-
ra volta i 265 en el segon 
circuit. Per la seva banda, 
Sabatés va fer 785 punts 

Aquest divendres les ju-
gadores de David Martín 
inicien la fase fi nal de la Copa 
de la Reina enfrontant-se en 
els quarts de fi nal al CN Sant 
Andreu. 

D’altra banda, cal desta-
car que la waterpolista del 

CN Rubí Dana Gerschovsy ha 
estat convocada per la Confe-
deració Argen� na d’Esports 
Aquàtics (CADDA) per dis-
putar durant el mes de març 
el Campionat Sud-americà 
2020, que es jugarà a l’Argen-
� na. / CNR

L’argen� na Dana Gerschovsy ha estat convocada per la Confederació 
Argen� na. / Cedida

(405 i 380 a cada circuit), 
aconseguint la setena posi-
ció a la classificació final.

Lliga de camp
D’altra banda, el 22 de fe-
brer va començar la lliga 
nacional de camp, també a 
la província de Múrcia, en 
aquest cas en el marc idíl-
lic del castell de la localitat 
de Llorca.

En aquesta primera tira-
da, també hi va prendre part 

va obtenir la segona posi-
ció, amb un total d’116.300 
punts.

D’altra banda, el primer 
cap de setmana de febrer ja 
s’havien estrenat, en cate-
goria escolar, les primeres 
gimnastes del GAER, en-
carregades de donar el tret 
de sortida a una ronda de 
compe� cions que � ndran lloc 
de forma con� nuada durant 
tots els caps de setmana fi ns 
al mes de juny.

A més, el passat cap de 
setmana, es va celebrar a 
Manresa la primera fase de 
les categories Base 4, pe� tes, 
mitjanes i grans, i Base 5, en 
les quals el GAER també hi va 
par� cipar. / GAER

L’equip de B3P va obtenir la segona posició de la compe� ció, amb 
un total de 116.300 punts. / Cedida

Eva M. Iglesias, represen-
tant del Club Arquers Rubí. 
L’arquera local va participar 
en la competició en la mo-
dalitat d’arc instintiu sènior 
de categoria femenina.

Iglesias va fer una gran 
competició, ja que va acon-
seguir pujar al segon lloc 
del podi, arrencant així de 
manera immillorable el seu 
recorregut en aquesta lliga 
nacional. / Club Arquers 
Rubí

ESCACS | LLIGA

Una victòria i dos empats per als equips 
de l’Agrupació d’Escacs Rubinenca
Una victòria i dos empats és 
el balanç de la darrera jorna-
da de compe� ció pels equips 
de l’Agrupació d’Escacs Ru-
binenca. El primer equip va 
aconseguir un valuós empat 
a cinc a casa del conjunt La 
Lira, uns dels rivals directes 
per mantenir la categoria. 
Pel que fa al segon i tercer 
equip, aquests van jugar 
a casa de l’Ideal Clave de 
Barcelona. 

E l  segon equip,  que 

aquesta setmana sí que va 
poder jugar al complet, va 
guanyar per 2-4, mentre que 
els més pe� ts van aconseguir 
un empat a 2. 

El pròxim diumenge els 
equips de la Rubinenca ju-
garan a casa. A l’auditori del 
Museu Vallhonrat hi com-
pe� rà el primer equip, que 
rebrà al líder, el Barcelona. 
Per la seva banda, el segon i 
tercer equip jugaran al local 
de l’Escola d’Escacs, al carrer 

de la Creu, 25.
Quant al Torneig Obert 

de Sabadell, la Rubinenca 
va fi rmar una victòria i tres 
taules: Gerardo Palacios 
va guanyar la seva par� da, 
mentre que Albert Mar� nez, 
Rafa Mar� nez i Manuel Sier-
ra van empatar.

Finalment, en el torneig 
d’Igualada Anoia, Rafa Mar� -
nez i Jordi Arcas van guanyar 
i Albert Mar� nez va empatar. 
/ La Rubinenca
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