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La xifra de delictes comesos 
a Rubí es manté estable
>> Segons la Junta Local de Seguretat, en el darrer any s’han comès 
3.335 delictes a la ciutat, només 13 més que en el període anterior
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Rubí registra 799 robatoris en l’últi m any
El nombre global de robatoris, i especialment a vehicles, ha augmentat de forma 
lleugera en el darrer exercici, segons les dades de la Junta Local de Seguretat 

DADES DELICTIVES 2016
    2016 2015
Total robatoris    799  785
Robatoris a domicilis   223   219
Robatoris en comerços   104  104
Robatoris a vehicles   282  251

Total robatoris amb força 689 669
A l’espai públic    54  64
En establiments    17  12
Estrebades    34  27
Altres amb violència   5  13

Conductors sense permís   33  10
Conductors sota efectes alcohol  72  58

Total delictes    3.335  3.322

*Les dades facilitades corresponen als fets delictius 
succeïts en els 12 mesos compresos entre el març del 
2016 i el febrer del 2017. Font: Ajuntament de Rubí.

REDACCIÓ

La Junta de Seguretat es va 
reunir a principis d’abril per 
analitzar les dades sobre fets 
delicti us registrades durant 
el darrer any a la ciutat. A 
la trobada, hi van assistir 
representants del govern, 
dels grups municipals, de la 
Policia Local, dels Mossos 
d’Esquadra, de la Policia Na-
cional i de la Guàrdia Civil.

Segons les dades facilita-
des per l’Ajuntament, entre 
el març del 2016 i el febrer 
del 2017 el nombre de fets 
delictius va ser de 3.335, 
una xifra molt similar a la del 
2015, amb un increment de 
només 13 delictes.

Dins d’aquests delictes 
destaquen els robatoris, 
que augmenten, segons 
les dades facilitades pels 
diversos cossos policials, ja 
que en aquest període es 
van produir un total de 799 
(+14).

En el cas dels robatoris 

a domicilis, s’han registrat 
223 casos en el darrer any. 
La dada anual del 2015 va 
ser de 219. En el cas dels 
robatoris en establiments 
comercials i empreses s’han 
produït en el darrer any 104, 
la mateixa dada que els dot-
ze mesos anteriors.

En canvi, sí que augmen-
ta el robatori a vehicles, 

ja que s’han registrat 282 
(+31).

Pel que fa als robatoris 
amb violència i intimida-
ció, se n’han produït 689, 
una vintena més de casos 
que durant fa dos anys. En 
aquest cas, han ti ngut lloc 
54 (-10) a l’espai públic, 17 

(+5) en establiments i 34 
(+7) estrebades. Pel que fa a 
altres accions amb violència 
o inti midació, aquestes s’han 
reduït fi ns a 5 (-8).

En relació al trànsit, la 
Policia Local ha incrementat 

els serveis i s’han detectat 
més infraccions viàries. En 
el darrer any, els cossos de 
seguretat van detectar 33 
conductors sense llicència i 
58 casos de conducció sota 
els efectes de l’alcohol.

S’han produit 779 
robatoris i 689 
robatoris amb 
força o inti midació 
durant el 2016

El nombre de robatoris amb força a comerços i empreses ha estat de 104, la mateixa xifra que l’any 
anterior. / Arxiu

(*)
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La fira del Dia de la terra 
aplega centenars de rubinencs

La parada del viver de la Font del Ferro va atraure l’atenció dels rubinencs. / Localpres

ReDAcció

Centenars de persones van 
sortir al carrer per partici-
par en la fira del Dia de la 
terra, que es va celebrar 
el dissabte al matí. El cen-
tre de la ciutat va acollir 
una mostra de productors 
agrícoles locals, parades de 
productes ecològics, activi-
tats infantils, tallers, cursos 

i exposicions.
Entre les novetats, va 

destacar la proposta ‘Eco 
espai gastronòmic’, un espai 
en què els rubinencs podien 
tastar plats elaborats amb 
productes ecològics.

Pel que fa a les activitats 
pensades per als infants, 
també van tenir molt èxit 
la proposta ‘Ballar de peus 
a terra’ de l’Esbart Dansaire 

i l’activitat ‘Puja al carro de 
Sant Antoni’ de la Societat 
de Sant Antoni Abat.

Més enllà de la fira del 
Dia de la terra, el divendres 
a l’Ateneu van tenir lloc 
diverses conferències sobre 
els horts municipals de Cova 
Solera i es va inaugurar una 
exposició artística sobre la 
fauna i la flora de la riera ela-
borada per l’artista rubinenc 

Joaquim Conca.
Durant aquesta setma-

na, també s’han fet diverses 
activitats, com ara un curs 
de plantes aromàtiques o 
d’hort urbà.

Jornada de natura
Dins del marc del Dia de la 
terra, aquest divendres a 
les 18 hores, l’escola Rivo 
Rubeo acollirà un nou curs 
de compostatge casolà.

El dissabte 29 d’abril 
hi haurà una jornada de 
natura a partir de les 8.30 
hores i fins a les 12 hores a 
Can Xercavins, amb diverses 
activitats, entre les quals 
destaca l’anellament d’ocells 
i una jornada d’art i natura 
amb els artistes Sandra Bea, 
Pep Borràs i Miquel Mas.

A banda d’això, es podrà 
visitar la masia de Can Xerca-
vins a les 11.30 hores i la de 
Ca n’Alzamora a les 18 hores. 
Diumenge es podran visitar 
la masia de Can Serrafossà 
a les 11 hores i Can Pi de la 
Serra a les 12.15 hores.

L’aire de Rubí registra un elevat 
nivell de partícules en suspensió
ReDAcció

Rubí registra uns nivells 
elevats de partícules en 
suspensió (PM10 i PM2,5), 
segons les dades del Depar-
tament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 

La ciutat té una mitja 
anual en PM10 de 23 µg/
m3 en l’estació de Ca n’Oriol 
i de 25 a l’estació de l’Es-
cardívol. Tot i que aquests 
nivells estan per sota del 
llindar de la Unió Europea, 
que està en 40, sí que supe-
ren les recomanacions de 
l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS), que considera 
que aquestes immissions 
no poden superar els 20 µg/
m3 de mitjana anual. 

Tot i això, ciutats com 
Terrassa, Sant Andreu de 
la Barca o  El Papiol supe-
ren les dades recollides a 
Rubí. 

Pel que fa a l’imissió de 
PM2,5, el punt de Rubí situ-
at a Ca n’Oriol registra una 
mitjana anual de 13 µg/m3, 

VALORS DE LA QUALITAT DE L’AIRE  A RUBÍ
Mitjana anual estació de Ca n’Oriol  Llindar UE Llindar OMS
Diòxid de nitrogen (NO2)  28 µg/m3  40 µg/m3 40 µg/m3

Diòxid de sofre (SO2)  2 µg/m3   

Monòxid de carboni (CO)  0,3 mg/m3 

Partícules en suspensió (PM10) 23 µg/m3 40 µg/m3 20 µg/m3

Partícules en suspensió (PM2,5) 13 µg/m3 25 µg/m3 10 µg/m3

Benzè (C6 H6)   1 µg/m3  5 µg/m3

quan el llindar de l’OMS 
és de 10 i el de la Unió 
Europea de 25. En aquest 
cas, la majoria de ciutats 

analitzades tenen nivells 
similars als de Rubí. 

Pel que fa al diòxid de 
nitrogen, el punt de Ca 

n’Oriol registra valors per 
sota respecte a altres mu-
nicipis mesurats i per sota 
dels llindars recomanats. 

La ciutat registra nivells elevats de partícules en suspensió. / Arxiu

L’activitat ‘Puja al carro de Sant Antoni’ va tenir molt d’èxit entre 
els infants. / Localpres

La plaça Catalunya va acollir el taller de cuina d’aprofitament ali-
mentari ‘De l’hort a taula’. / Localpres

L’ACA licita la redacció de 
l’avantprojecte d’ampliació 
i millora de la depuradora de Rubí
L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha posat a licitació la 
redacció de l’avantprojecte 
d’ampliació i remodelació 
de la depuradora de Rubí 
per uns 119.185 euros. Un 
cop adjudicat el contracte, 
es disposarà d’un termini de 
6 mesos per a la redacció de 
l’avantprojecte.

L’objectiu d’aquest pro-
jecte és definir les actuaci-
ons necessàries per adequar 
l’aigua de sortida de la de-
puradora als requeriments 
establerts per una directiva 
del Consell de la Unió Euro-
pea pel que fa a la reducció 
de nutrients, especialment 

del nitrogen. 
D’altra banda, el pro-

jecte també definirà l’am-
pliació de la capacitat de 
tractament de la planta per 
adequar-se a les necessitats 
futures de sanejament.

 La depuradora de Rubí, 
construïda el 1994 i amplia-
da 5 anys més tard, al 1999, 
tracta les aigües residuals 
provinents de Rubí i Sant 
Cugat del Vallès, així com 
dels polígons industrials de 
Can Calopa i Sant Mamet. 
Té una capacitat per tractar 
un cabal de 27.000 m3/dia, 
equivalent a una població de 
135.000 habitants. / DdR

Imatge actual de la depuradora de Rubí. / ACA
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El consistori replanteja els viatges per a la gent 
gran amb més sortides de curta durada
El nou programa integral d’activitats per a la gent gran s’ha elaborat a partir 
de les necessitats expressades pel col·lectiu, segons apunta el govern
cristinA cArrAsco

L’Ajuntament ha reformulat 
els viatges per a la gent gran 
i enguany s’oferiran més 
sortides de més curta du-
rada, d’un o dos dies, com-
plementades amb algunes 
estades més llargues. Un 
replantejament de l’oferta 
fruit de la demanda expres-
sada per la mateixa gent 
gran de la ciutat, segons ha 
explicat l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, qui ha afegit que 
aquestes sortides i estades, 
a banda del vessant més 
lúdic, també gaudiran d’un 
component cultural i social. 
Segons l’alcaldessa, també 
es preveuen sortides al 
teatre, com es fa a altres 
municipis.

En aquests moments, 
el consistori està enllestint 
els tràmits perquè els ope-
radors puguin presentar les 
seves ofertes. La voluntat 

del govern és que les excur-
sions i les estades es puguin 
oferir aquest 2017.

Aquestes sortides s’en-
globen en el marc del nou 
programa integral d’activi-

tats per a la gent gran que 
l’Ajuntament ha treballat 
conjuntament amb les di-
ferents entitats de la ciutat 
vinculades a la gent gran. 
Segons Martínez, aquest 
programa té com a objectiu 
ampliar la qualitat de vida, 
la participació i l’autonomia 
de la gent gran i facilitar 
l’envelliment actiu.

Actualment, el 15,57% 
de la població de Rubí, unes 
12.000 persones, té més de 
65 anys. Es tracta d’un col·
lectiu heterogeni que plan-
teja diferents demandes i 
problemàtiques. A banda 
de les necessitats assisten-
cials, treballades des de 
Serveis Socials, el consistori 
ha elaborat aquest pro-
grama integral d’activitats 
diverses dirigides a aquest 
col·lectiu específic després 
de recollir les seves de-
mandes.

Algunes de les activitats 

ja s’han incorporat a l’agen-
da de la ciutat, com ara la 
Setmana de la Gent Gran, 
l’Aula d’Extensió Universi-
tària o la programació d’un 
taller teatral sobre medi-
ació. El programa es com-
pleta amb altres activitats 
com el programa intergene-
racional, la creació de nous 
parcs de salut, el programa 
esportiu Activa’t, tallers 
de manteniment cognitiu 
o activitats com visites or-
ganitzades al festival d’art 
contemporani Peacok.

Recuperar el Casino
Una de les demandes de 
la gent gran a Rubí és la 
rehabilitació del Casino per 
a la seva reobertura, una 
sol·licitud que, segons ha 
reconegut l’alcaldessa, arri-
ba de ciutadans de totes les 
edats. Per part de la gent 
gran, es proposa l’organit-
zació de balls al Casino.

la regidora de serveis a les Persones, Marta García, i l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, durant la roda de premsa. / Iban Coca

Erc havia 
demanat que
es recuperessin 
els viatges
Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC) ha-
via demanat dilluns que 
es recuperessin els vi-
atges per a la gent gran 
que oferia l’Ajuntament, 
ja que des del 2015 no 
s’havien programat. Els 
republicans havien fet 
pública la seva petició 
i havien anunciat que 
presentarien una moció 
en aquest sentit en el Ple 
d’aquest mes d’abril, que 
es va celebrar ahir.

Davant aquestes ma-
nifestacions, el govern va 
fer una roda de premsa 
explicant com s’estava 
treballant aquest tema, 
abans que la moció arri-
bés al Ple. Marta García, 
regidora de Serveis a les 
Persones, ha assegurat 
que Esquerra sabia que 
l’Ajuntament pròxima-
ment té previst licitar 
aquestes sortides tot i 
que amb un nou plan-
tejament, ja que s’havia 
informat en la comissió 
corresponent. / DdR
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La Regalèssia torna a obrir les seves 
portes després d’haver passat unes 
setmanes tancada per reformes.

Ens agradaria que sapiguessiu que la 
vostra botiga de llaminadures preferida 
no ha tancat, sinó que ha millorat per 
oferir-vos un espai renovat i colorit.

Pels que encara no ens coneixeu, la 
Regalèssia és un botiga de llaminadu-
res situada al carrer Sant Joan núm. 37, 
a prop del pont de la Riera de Rubí. 
Ja fa més de 20 anys que està oberta 

i esperem que sigui així per molts anys 
més.

A més de llaminadures oferim altres 
aliments com pizzes, pastes, begudes, 
snacks, gelats, pa, etc. Animeu-vos a 
conèixer la nostra botiga i tastar els 
nostres productes.

També oferim un servei per encàr-
rec de detalls per comunions, batejos, 
casaments, festes d’aniversari…

Ens podreu visitar a partir del 2 de 
maig, us hi esperem!

Atenció rubinencs i rubinenques!

Torna la vostra botiga 
de llaminadures preferida

Un solar proper al Rivo 
Rubeo s’ha converti t en 
un abocador de runa

Una parcel·la que està situa-
da entre el carrer de la Mun-
tanya i l’avinguda Castellbis-
bal, molt a prop de l’escola 
Rivo Rubeo, s’ha converti t en 
els darrers anys en un punt 
d’abocament incontrolat de 
runes i deixalles.

Es tracta d’un espai 
on abans hi havia una nau 
industrial, que va quedar 
abandonada fa molts anys. 
Amb el pas del temps ha 
anat desapareixent l’edifi ci 

i fa poc més d’un any que el 
solar va quedar totalment 
en runes. Els veïns de la zona 
estan farts de trobar-se al 
voltant d’aquesta parcel·la 
tot ti pus de deixalles, vidres 
trencats i material d’obra 
per llençar.

A més, en els darrers dies 
els veïns han detectat que 
les portes del transforma-
dor elèctric de la nau estan 
obertes, amb el perill que 
això comporta. / DdR

L’espai s’ha converti t en els darrers mesos en un abocament de runa 
i deixalles. / Josep Puigventós

Una casa de Vallès Park on viuen tres 
persones està en risc d’ensorrar-se 
M. CABRERA

Una família que viu al carrer 
Alfonso García Robles, just 
davant del Bar El Castaño, 
a Vallès Park, viu des de fa 
2 anys amb la por al cos pel 
risc d’ensorrament de la seva 
casa. Una dona, la seva fi lla i 
el seu net de 17 mesos dor-
men al garatge de l’habitatge 
perquè tenen por de desper-
tar-se un dia i que el terreny 
on està situat l’habitatge 
s’esfondri: “Tenim por que 
un dia tots ens n’anem avall. 
No tenim on anar ni tampoc 
volem que caigui sobre de 
ningú”, explica Cristi na Gori-
na, una de les persones que 
viu a l’immoble.

El terreny està situat so-
bre un desnivell superior 
als 10 metres respecte una 
altra casa i des de fa 17 anys 
aquesta família demana que 
es construeixi un mur de 
contenció de les terres per 
evitar l’esllavissada.

De fet, estava previst 
que la promotora de les tres 
cases que es van construir 

posteriorment a l’immoble 
afectat construís aquest dic 
de contenció, però mai ho 
va fer.

Els propietaris de la casa, 
que té esquerdes a tot l’im-
moble però especialment 
al pati , denuncien que, per 
culpa d’un error administra-
ti u, el consistori va donar per 
acabades les obres sense el 
mur l’any 2000: “Fa anys que 

entrem instàncies a l’Ajunta-
ment i ningú ens contesta”.

Els veïns de les parcel·les 
on hauria de construir-se el 
mur han dit a la família que 
“no tenen diners per fer-lo”, 
moti u pel qual fa anys que 
demanen a l’Ajuntament que 
el construeixi i que “després 
faci el que calgui amb els 
propietaris”.

Encara que la família fa 

17 anys que batalla per solu-
cionar aquest problema, tot 
es va precipitar al novembre 
del 2015, quan l’Ajuntament 
va desbrossar la parcel·la 
adjacent. Va ser aleshores 
quan, d’un dia per l’altre, es 
va buidar la piscina de 36.000 
m3 d’aigua: “No sabem on 
està l’aigua de la piscina, si 
s’ha fi ltrat o s’ha quedat es-
tancada a sota”. Un arquitec-
te va determinar aleshores 
que el terreny, de composició 
sorrenca, cediria si no es 
construïa el mur i que l’únic 
que té capacitat de resisti r 
és l’estructura de la casa, els 
fonaments. Davant aquesta 
situació, van presentar una 
denúncia contra la promo-
tora i l’Ajuntament.

Durant els darrers mesos, 
Protecció Civil i els Bombers 
han inspeccionat el terreny 
i els han comunicat que “és 
qüesti ó de dies o de mesos, 
però que començarà a cedir 
per làmines abans que acabi 
l’any”. Des de llavors, viuen 
amb la por al cos permanent 
que el terreny s’esllavissi.

Una de les esquerdes que hi ha al pati  de la casa. / M.C.
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ASAV alerta de l’increment de 
la pobresa laboral i de l’atur crònic
REDACCIÓ

L’Associació de Solidaritat 
i Ajuda Veïnal (ASAV) ha 
alertat que durant el 2016 
han detectat un augment 
de la pobresa laboral i un 
increment de les demandes 
de feina i menjar per part 
de persones aturades de 
llarga durada i que ja no 
reben ingressos. Així ho 
recull l’enti tat en la Memò-
ria d’Acti vitats i Econòmica 
2016, presentada recent-
ment.

Segons ASAV, malgrat 
que l’ocupació a la ciutat 
ha millorat i l’atur s’ha re-
duït, han augmentat els 
casos d’atur crònic, un fet 
que suposa que hi ha més 
persones aturades que han 
esgotat les prestacions o 
subsidis i que no tenen cap 
ingrés. L’enti tat apunta que 
també s’ha incrementat la 
pobresa laboral, és a dir, 
persones que tenen feina 
però de mala qualitat o 
temporal i amb salaris molt 
baixos.

ASAV ressalta que l’en-

ti tat es va incorporar l’any 
passat com a delegació 
del Programa Incorpora de 
l’obra social La Caixa a Rubí, 
un fet que ha suposat un 
gran impuls en la inserció 
social i laboral de les per-
sones més desfavorides. De 
fet, gràcies a aquesta inici-
ativa, el temps d’inserció 
s’ha reduït i ha passat de 3 
anys a un any.

La memòria d’ASAV re-
cull que el 2016 es van 
atendre 606 persones, 
232 famílies, moltes de les 
quals no tenen ingressos. 
En aquest sentit, des de 
l’enti tat apunten que l’any 
passat van atendre 92 fa-
mílies sense cap ingrés i 57 
amb ingressos inferiors a 
450 euros.

A banda de les deman-
des d’inserció laboral, l’en-
titat solidària també ha 
destacat l’increment de pe-
ti cions d’ajut relacionades 
amb la infància i la joventut. 
De fet, l’any passat van 
atendre 225 menors amb 
programes per facilitar una 
alimentació adequada –a 

través del projecte de casal i 
menjador infanti l a l’agost– 
i per millorar el rendiment 
escolar amb aules de reforç 
escolar, on també s’ofereix 
un berenar saludable.

Des d’ASAV es mante-
nen els programes d’acolli-
da, acompanyament i ajut, 
com el de primera acollida, 
inserció laboral, tallers ocu-
pacionals, habitatge, boti ga 
solidària i assessorament 
jurídic i psicològic.

Membres de l’enti tat a la boti ga solidària. / Arxiu
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Una trentena de perso-
nes es van concentrar el 
21 d’abril a la plaça Pere 
Aguilera per mostrar el 
seu rebuig a l’acte terro-
rista que va tenir lloc el 20 
d’abril a la nit a París. 

Un home va disparar 
des d’un vehicle a un cot-
xe de policia a l’avinguda 
dels Camps Elisis. De re-
sultes de l’atac, un dels 
agents va resultar mort i 
dos agents van quedar fe-
rits greus, mentre que un 
civil va pa� r ferides lleus. 
També va morir l’atacant, 
abatut per la policia fran-
cesa. Un segon sospitós 
de l’atac, que ja ha estat 
reivindicat pel Daesh, es 
va lliurar dies després als 
cossos policials a Bèlgi-
ca. Els fets van succeeir 
només tres dies abans 
de la celebració de les 
eleccions presidencials 
a França.

Entre els assistents al 
minut de silenci hi havia 
representants de les di-
verses forces polí� ques 
de l’Ajuntament.  / M.C.

Minut de silenci 
per condemnar 
la violència 

REDACCIÓ

Veïns propers al Centre d’As-
sistència Primària (CAP) Sant 
Genís van sentir sobre les 
6.05 hores d’aquest dime-
cres com es disparava l’alar-
ma del centre sanitari. Un veí 
va alertar la Policia Local que 
alguna cosa estava succeint 
al CAP. “Després de trucar di-
versos cops, m’han explicat 
que només disposaven de 
dues patrulles i que estaven 
ocupades”, apuntava aquest 
veí, qui ha mostrat la seva 
sorpresa i alhora indignació 
per aquest fet. 

Segons alguns tes� mo-
nis, per les finestres del 
centre es podia apreciar cla-
rament que, com a mínim, 
hi havia una persona a dins. 
Els veïns asseguren que, tot 
i això, la Policia no va arribar 
al CAP fi ns passades les 7 ho-
res. Els agents van intentar 
cridar l’atenció de la persona 
que es trobava a l’interior de 
diverses formes sense èxit, 
ja que no podien entrar a 
l’edifi ci. Finalment, un policia 
va pujar per un terraplè i va 
colpejar insistentment la 
fi nestra, aconseguint captar 
l’atenció de la persona, que 

va resultar ser una treballa-
dora de la neteja. Sembla 
que era el seu primer dia en 
aquesta feina i que els nervis 
li haurien jugat una mala 
passada.

Aquesta va obrir la porta 
als agents i quan va sor� r, 
l’alarma va deixar de sonar. 
Segons els veïns, la situa-
ció, a banda de còmica, va 
ser força molesta, ja que 
el dispositiu va estar so-
nant durant més d’una hora. 
També han mostrat la seva 
preocupació pel fet que els 
efec� us policials haguessin 
trigat tant en arribar. 

L’alarma del CAP Sant Genís es dispara 
i la policia triga una hora en arribar

La Policia Local, ja al centre sanitari, dimecres al ma� . / Rubén Guijarro
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MARTA CABRERA

L’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) ha cri� cat el 
govern municipal per no 
complir el seu compromís 
d’aportar estudis de via-
bilitat econòmica sobre la 
municipalització de serveis 
que actualment estan en 
mans d’empreses priva-
des, com la deixalleria o el 
manteniment de les zones 
verdes.

L’execu� u sí que ha fa-
cilitat, de moment, l’in-
forme de viabilitat sobre 
el servei de neteja dels 
equipaments municipals 
i escoles bressol, del qual 
s’iniciarà la licitació els prò-
xims dies. Tot i això, segons 
el portaveu de l’AUP, Jordi 
Muntan, aquest informe és 
“una presa de pèl”, ja que 
“la mateixa tècnica que el 
redacta reconeix que no 
té les eines ni la formació 
ni els recursos” per poder 
fer l’informe i reconeix 
que el document no és 
“concloent”.

La formació assemble-
ària considera que és ne-
cessari posar sobre la taula 
“dades i informació” per 
poder tenir un debat seriós 
sobre la possibilitat de mu-
nicipalitzar serveis públics, 
“tant per l’optimització 
econòmica que representa, 
com per altres qües� ons, 
com els drets laborals dels 
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Una de las ciudades más 
cosmopolita que existe 
actualmente donde podrás 
disfrutar de sus maravillas 
culturales, musicales,... y 
además podrás hacer tus 
compras en un sin fi n de 
tiendas que llamaran la 
atención de cualquier per-
sona que visite la ciudad.

Como sugerencias y 
actividades que podrás 
realizar te recomendamos 
una de las visitas obligato-
rias por excelencia que es 
la estatua de la Libertad. 
También podrás ir a sus 

museos o tal vez si te gus-
tan los musicales podrías 
ver uno en Broadway.

No te pierdas Wall 
Street, la Quinta Avenida, 
el famoso puente de Bro-
oklyn, Times Square,...

Nueva York te ofrece 
una vida nocturna muy 
variada donde ir a cenar 
y luego poder disfrutar 
de una copa hará que se 
convierta en una noche 
mágica.

No lo pienses más haz 
la maleta y ven a Nueva 
York.

¿Qué te ofrece 
Nueva York?

L’AUP qualifi ca de “presa de pèl” l’informe 
sobre la municipalització de la neteja

Els tres regidors de l’AUP, durant la roda de premsa. / M.C.

L’execu� u anuncia que s’incrementa 
un 6% el pressupost de Sant Roc

L’Ajuntament de Rubí ha 
anunciat que en aquest 
2017, el pressupost de la 
Festa Major de Sant Roc 
s’ha incrementat un 6,25% 
en la contractació d’espec-
tacles i ac� vitats. 

El govern respon així 
al portaveu del Par� t De-

mòcrata Europeu Català 
(PDeCAT), Víctor Puig, que 
va cri� car al consistori per 
“pagar el que no està escrit 
per fer un macroconcert i 
ser ranci amb la gent que 
intenta tirar endavant la 
Festa Major de Sant Roc”.

L’Ajuntament també ha 

afi rmat que en l’edició del 
2016 el pressupost ja va 
augmentar un 6,6% i que 
està previst que en la nova 
edició, que se celebrarà el 
pròxim setembre, es po-
tenciï la comunicació i la 
publicitat de la Festa Major 
pe� ta de la ciutat. / DdR

ICV, EUiA, ERC, 
PSC i Podem 
celebraran el Dia 
de la República
La plaça de la República 
tornarà a ser l’escenari 
aquest 2017 de la com-
memoració del Dia de la 
República aquest diven-
dres a les 18.30 hores. 

Tot i que aquesta efe-
mèride es commemora 
el 14 d’abril, els par� ts 
rubinencs van acordar 
ajornar la celebració 
perquè coincidia amb 
Setmana Santa. 

Així, Iniciativa per 
Catalunya Verds (ICV), 
Esquerra Unida i Alter-
nativa (EUiA), el Partit 
dels Socialistes de Ca-
talunya (PSC) i Podem 
celebraran junts el Dia 
de la República amb un 
acte conjunt. / DdR

“L’Ajuntament no 
vetlla pels drets 
laborals dels 
treballadors 
que presten 
serveis públics”

El govern, “indignat” per 
les crí� ques de l’Alterna� va 
REDACCIÓ

L’equip de govern ha ma-
nifestat la seva “sorpre-
sa” i “indignació” per les 
crítiques de l’Alternativa 
d’Unitat Popular (AUP) en 
relació al plec de clàusules 
del contracte de neteja de 
centres d’ensenyament i 
dependències municipals. 
Segons l’execu� u, aquesta 
formació política demos-
tra “un fl agrant desconei-
xement del procediment 
administra� u en relació a 
la contractació de serveis 
externs”.

En aquest sentit, re-
corden que són els tècnics 
municipals els encarregats 
d’elaborar els plecs, a par� r 
del coneixement propi del 
servei i segons les neces-

sitats detectades. “Mai, en 
cap cas, segueixen direc-
trius polítiques”, recull el 
comunicat del govern, des 
d’on també neguen que hi 
hagi cap tipus de relació 
amb l’empresa Clece més 
enllà de l’estrictament pro-
fessional.

L’executiu demana a 
l’AUP que deixi treballar al 
personal tècnic municipal 
“amb llibertat” i que “deixi 
de polititzar la tasca dels 
tècnics”.

Finalment, el govern 
considera que l’AUP ha ele-
vat a categoria de no� cia 
“insinuacions infundades” 
i per això els insten a “que 
demostrin aquestes acusa-
cions en un jutjat, que és el 
lloc idoni on tractar qualse-
vol indici d’il·legalitat”.

treballadors”.
De fet, segons l’Alter-

nativa, aquesta licitació 
es fa de pressa i corrents 
després de 2 anys “de con-
tracte en fals” amb Clece, 
empresa proveïdora, qui ha 
comunicat que no prestarà 
el servei de neteja a par� r 
del 13 de maig.

Una empresa d’ACS
Des de l’Alterna� va creuen, 
a més, que Clece tornarà a 
guanyar la licitació, ja que 
les condicions són molt 
similars a l’anterior. Segons 
l’AUP, aquesta firma es 
caracteritza per oferir les 
mínimes condicions labo-
rals i salarials i forma part 
del conglomerat d’ACS, 

amb Floren� no Pérez com 
a màxim accionista. Per 
aquest motiu,  Muntan 
afirma que amb aquesta 
licitació “l’Ajuntament no 
vetlla pels drets laborals 
dels treballadors que pres-
ten serveis públics, perquè 
el plec de clàusules no 
assegura unes condicions 
dignes”. En canvi, el plec 
sí que inclou una clàusula 
social: el 75% de les noves 

contractacions de l’em-
presa adjudicatària han de 
provenir de col·lec� us en 
risc d’exclusió social.

Tot i així, asseguren des 
de l’AUP que, segons el 
mateix informe de munici-
palització, l’Ajuntament no 
té la capacitat de contro-
lar que es compleixin les 
condicions ni el contracte: 
“Estem preocupats per la 
situació de descontrol, els 
tècnics no tenen capacitat 
de controlar el servei que 
presten les empreses”, 
afi rma el portaveu, que re-
corda que aquest contracte 
de neteja d’equipaments 
municipals i escoles bressol 
suposa un cost de 10 mili-
ons d’euros en 6 anys.

La Festa de Sant Roc està organitzada per la Taula de Cultura Popular i Tradicional. / Arxiu
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British House obre la inscripció als 
cursos d’idiomes d’estiu, l’esplai infantil 
i el campus juvenil en anglès 
El passat 18 d’abril British 
House va obrir el període 
d’inscripcions per als cursos 
d’idiomes d’estiu i l’esplai 
infantil i el campus juvenil 
en anglès. Per a tots aquells 
que vulguin aprofitar l’estiu 
per fer un salt endavant en el 
seu nivell d’idiomes, l’escola 
d’idiomes British House 
posa a la seva disposició un 
ampli programa amb cursos 
per a totes les necessitats.

Així doncs, tal com ens 
comenta la directora de Bri-
tish House, la Griselda Grau, 
si el que es vol és fer una 
millora ràpida en l’idioma, 
British House recomana 
els cursos intensius, en tots 
els idiomes i de tots els 
nivells, que equivalen a un 
curs acadèmic. Si el que es 
vol és millorar la fluïdesa 
comunicativa British Hou-
se recomana els cursos de 
conversa, on els alumnes 
veuran una gran millora en 
el seu “speaking i listening”. 
I si el que es vol és obtenir 
titulacions oficials, British 
House recomana els cursos 
intensius per a preparar els 
exàmens de la Universitat de 

Cambridge del Ket, Pet, First 
Certificate i CAE.

Per als adolescents de 
12 a 16 anys, British House 
proposa el Campus juvenil 
en anglès, on els alumnes 
aprenen en un context d’im-
mersió total en l’anglès com 
si estiguessin en un campus 
a l’estranger. I per als més 
petits, British House ofereix 
l’Esplai infantil en anglès 
per a nens i nenes de 3 a 11 
anys. Aquests programes 
tindran lloc durant l’última 
setmana de juny, tot el juliol 
i les dues primeres setmanes 
de setembre. 

Tant el campus com l’es-
plai en anglès són 2 progra-

mes molt populars perquè, 
a banda d’aprendre molt i 
parlar anglès en tot moment, 
els alumnes s’ho passen molt 
bé fent tot tipus d’activitats 
en anglès segons la seva edat, 
com tallers, jocs, esports, 
cuina, teatre, cine, música, 
projectes internacionals, i 
molt més! i tot en anglès!

Per últim, a banda dels 
cursos a les escoles de Bri-
tish House de Rubí, British 
House també ofereix cursos 
i estades a l’estranger a tot el 
món per a joves i adults que 
vulguin millorar el seu nivell 
al país d’origen.

Per tal de conèixer els 
cursos d’estiu amb més detall 
i l’ampli programa de classes 
d’idiomes i activitats gratuïtes 
que British House ofereix, 
podeu trucar al 935860825 o 
dirigir-vos a l’escola central 
de British House, a l’Av. 
Barcelona 21, i en ocasió 
del 16è aniversari de l’es-
cola tindreu descomptes 
especials. Aquest estiu, tots 
els rubinencs a aprendre 
idiomes de forma ràpida, 
dinàmica i efectiva amb 
British House!

rEDacció

L’Ajuntament de Rubí i 
PIMEC Vallès Occidental 
col·laboraran per desenvo-
lupar a la ciutat el Progra-
ma de Suport a l’empresa 
familiar, que consisteix a 
donar suport a les empre-
ses que passen per un pro-
cés de successió i facilitar 
d’aquesta manera la seva 
continuïtat. 

L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, i el president de 
PIMEC Vallès Occidental, 
el rubinenc Francesc Elias, 
van signar l’acord divendres  
passat a la Masia de Can 
Serra acompanyats del re-
gidor de Desenvolupament 
Econòmic Local, Rafael 
Güeto, i del delegat ter-
ritorial de PIMEC, Miquel 
Martínez. 

“Amb aquest conve-
ni ampliem el catàleg de 
recursos que oferim a les 
empreses a través de l’OSE. 
El nostre paper com a admi-
nistració és facilitar l’activi-
tat econòmica a Rubí a tra-
vés d’accions que permetin 

rubí i PimEc col·laboraran per 
donar suport a l’empresa familiar

crear i mantenir ocupació 
estable i de qualitat. Amb 
aquest programa ajudarem 
que les empreses es man-
tinguin a la ciutat després 
d’un canvi generacional”, 
va destacar l’alcaldessa.

L’Ajuntament de Rubí 
s’afegeix així al Progra-

ma de Suport a l’empresa 
familiar de PIMEC que, 
a través de consultoria 
experta i individualitzada, 
dona suport a les petites 
i mitjanes empreses en 
la continuïtat del negoci 
familiar, la incorporació de 
nous membres, la retribu-
ció i l’estabilitat financera 
durant el procés. 

En aquest sentit, el pre-
sident de PIMEC al Vallès 
Occidental, Francesc Eli-

as, va explicar que, amb 
el programa, “s’ajuda a 
empreses que han de fer 
el canvi generacional i no 
saben massa bé com fer-
ho, les relacions familiars 
poden ser un benefici, però 
també un problema per a 
l’empresa i des de PIMEC 
s’acompanya el procés a 
través del disseny d’un pla 
que n’asseguri la continu-
ïtat”.

En el marc d’aquest con-
veni, el consistori incorpora 
aquest programa al seu ca-
tàleg de Serveis a l’Empresa 
i en farà difusió. Per la seva 
banda, PIMEC facilitarà a 
l’Ajuntament tot el suport 
i informació necessaris per 
al seu desenvolupament, 
així com un descompte en 
el cost del programa a les 
empreses derivades des 
de l’Oficina de Serveis a 
l’Empresa (OSE). 

Segons dades de PI-
MEC, l’empresa familiar 
representa el 66% del teixit 
empresarial de Catalunya, 
un 62% en el cas de la de-
marcació de Barcelona.

El conveni es va firmar divendres a la Masia de Can Serra / Localpres

L’empresa familiar 
representa el 
66% del teixit 

empresarial de 
catalunya, segons 

PimEc

rEDacció

Fins al proper 19 de juny 
està obert el termini per 
poder sol·licitar les sub-
vencions per al pagament 
del lloguer que atorguen 
el Ministeri de Foment i la 
Generalitat de Catalunya. 
Els rubinencs que vulguin 
acollir-se a aquesta nova 
convocatòria d’ajuts han de 
presentar tota la documen-
tació requerida a l’Oficina 
Local d’Habitatge de Rubí.

A la convocatòria, s’hi 
poden acollir totes les per-

obert el termini per sol·licitar les ajudes al 
lloguer que ofereixen l’estat i la Generalitat

sones titulars d’un con-
tracte d’arrendament que 
compleixin els requisits 
establerts, com ara que l’im-
moble sigui el seu domicili 
habitual, tenir la residència 
legal a Catalunya, que el 
sol·licitant estigui al corrent 
de pagament de les rendes 
i que tingui domiciliat el co-
brament de la subvenció en 
una entitat financera.

L’import de la subvenció, 
que assumeix un percentat-
ge del preu del lloguer en 
relació a la casuística de la 
unitat familiar, pot arribar 

fins a 2.400 euros anuals 
(200 euros al mes). La con-
vocatòria estableix el preu 
màxim que pot tenir el llo-
guer objecte de subvenció 
(600 euros mensuals en el 
cas de la demarcació de 
Barcelona) i els màxims de 
renda familiar que ha de 
tenir la unitat econòmica 
de convivència per poder 
gaudir d’aquest ajut, que 
vénen marcats per l’IRSC. 
En cap cas podrà optar a 
l’ajut un llogater que tingui 
cap parentiu estable amb 
l’arrendatari de l’habitatge.



L’Ajuntament destinarà enguany 
80.000 euros per a subvencionar 
la pràctica de l’esport d’infants i 
joves esportistes d’entre 4 a 18 

anys, amb l’objectiu d’intentar evitar que 
cap menor es vegi obligat a deixar de fer 
esport si la situació econòmica familiar és 
complicada. Els ajuts són per a la pràctica de 
l’esport federat i els jocs esportius escolars 
de la present temporada. 

Aquest és el segon any d’aquesta ini-
ciativa que es va posar en marxa el curs 
passat arran d’un acord entre PSC i CDC a 
principis de mandat. El fet que es consolidi 
és una bona notícia per a la ciutat, que l’any 
passat va pressupostar 120.000 euros, dels 
quals es van executar 72.000 euros. 

A Rubí hi ha uns 4.000 esportistes 
d’entre 4 i 18 anys, una dada que demostra 

Oportunidad
Llevamos cerca de dos años políticamente 
agotadores. Primero, esperando un acuerdo 
entre partidos independentistas que parecía 
que no llegaría nunca. Después, una vez 
consolidado el gobierno para llevar el país 
a votar, hemos tenido que esperar un año 
más a tener unos presupuestos. Y ahora, nos 
encaminamos a un referéndum en menos de 
6 meses.

Durante este tiempo no dejamos de 
escuchar declaraciones contradictorias sobre 
cada cosa que pasa. Una oposición que hace 
oposición a todo, con la excusa de que no 
son independentistas. Y unos medios de 
comunicación en toda España que cuentan 
las cosas muy distintas de cómo se viven en 
Catalunya.

Los partidos independentistas han en-
caminado el proceso. Pero son en realidad 
los ciudadanos los que lo han conducido y 
empujado. Ahora estos ciudadanos seguimos 

empujando y resistiendo para llegar al referén-
dum que signifi que fi nalmente una mayoría 
cuantifi cable y favorable a la independencia. 
Tenemos las pilas puestas, y queremos votar 
pronto y ganar nuestro país.

No queremos seguir viviendo en un país 
que prioriza la inversión en trenes que no lle-
van a ninguna parte y estaciones en medio de 
la nada. No queremos seguir viviendo en un 
país que rescata entidades fi nancieras privadas 
mientras recorta en sanidad y educación. Un 
país que cuadra el sistema judicial a disposi-
ción del gobierno, para coartar la libertad de 
Catalunya. Un país de puertas giratorias.

Queremos construir una sanidad y una 
educación de primera línea. Sin que los 
ministros de interior (“nos hemos cargado el 
sistema sanitario”) lo saboteen por motivos 
políticos. Queremos construir un sistema que 
acoja a los necesitados, que garantice vivir en 
una vivienda digna. Queremos que nuestra 
República Catalana sea muy distinta.

la bona salut que gaudeix l’esport base o 
formatiu a la ciutat. La pràctica esportiva en 
edats escolars i en l’adolescència benefi cia 
el desenvolupament integral dels infants i 
joves. Com és evident, millora la seva salut 
i la seva qualitat de vida. A més, també 
afavoreix el seu desenvolupament personal 
i social. 

L’esport és també una forma amena 
d’aprendre valors i lliçons de vida. Es pro-
mou l’amistat, el treball en equip i el joc net. 
Aporta disciplina, respecte i habilitats per 

fer créixer adults compromesos i  dona eines 
per aprendre a fer front a reptes futurs. 

La crisi ha deixat moltes famílies en 
situacions econòmiques delicades. Davant 
això, a moltes llars s’han prioritzat ne-
cessitats bàsiques davant altres qüestions 
considerades secundàries, com pot ser la 
pràctica d’un esport en horari extraescolar. 
De fet, alguns dels clubs locals han confi r-
mat que la crisi econòmica havia comportat 
un descens de les inscripcions. Cal recordar 
que no és només la fi txa federativa, sinó que 

les famílies han de fer front també a les 
despeses d’equipament adequat i material, 
així com desplaçaments, no sempre a prop i 
habitualment a càrrec de les famílies. 

L’any passat es van atorgar 193 ajuts 
d’un total de 213 sol·licituds. La bona 
notícia del manteniment i ampliació dels 
ajuts té, encara, qüestions a millorar com 
ara el fet que de moment continua sense 
contemplar-se l’ampliació dels ajuts als 
infants i joves que practiquen esport fora 
de la ciutat perquè aquí no hi ha clubs de 
determinades disciplines, com és el cas del 
rugbi. Alguns partits de l’oposició ja van 
plantejar aquesta qüestió fa un any i, tot i 
que el govern ha assegurat que de cara a la 
propera temporada es resoldrà, de moment 
continua pendent. I no és just, perquè 
discrimina.

Cartes de la ciutadania

Vienen días, semanas y meses (seis) en los 
cuales no podemos desaprovechar la oportu-
nidad. Los ciudadanos sabemos que con una 
nueva República Catalana podremos cambiar 

Ajuts a l’esport
EDITORIAL
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no solo de país, sino también de modelo. 
Tenemos que ponernos las pilas. Ahora ya 
no hay excusas que valgan.

María Cristina Álvarez

El Tuit de la setmana       24 d’abril

Aitor Sanchez @integraitor

Aquest any el regidòmetre directament x al regidor 
sorpresa? On és @LEscopinya? Més que mai, necessitem 
humor a la políti ca d #rubicity!

El c/Puigmal s’enfonsa. La 
Policia va posar unes tanques 
al marge, ja que s’ha enfonsat 
barranc abaix part del carrer. 
L’Ajuntament ho està ig-
norant. Passa de tot, i algun 
dia hi hauran morts, ja que 
passarà un cotxe i el carrer 
acabarà enfonsant-se. Serà 
llavors quan hi haurà una a 
denuncia, però la via penal.

Ricard Sarabia

Fotodenúncia



Fa uns dies el Diari de Rubí 
publicava un editorial titulat 
‘Hi ha algú?’ en el qual bàsi-
cament es demanava que les 
formacions polítiques baixés-
sim el nivell de crispació que es 
viu al Ple i que reconduíssim 
la situació per tal de trobar un 
espai de diàleg per parlar del 
POUM, del Pla de Mobilitat, 
de l’illa de vianants, de la 
transparència, la proximitat, de 
la regularització de la plantilla 
municipal, de l’ús dels equi-
paments públics, de l’estat de 
l’espai urbà, etc.

L’editorial deia, també, 
que “la política rubinenca s’ha 
convertit en un fangar, on el 
ciutadà l’únic que pot distingir 
són 25 regidors de l’Ajunta-
ment llançant-se mutus re-
trets i acusacions, sense poder 
arribar a comprendre l’arrel 
de tot plegat”, i posava com a 
exemple d’aquesta situació el 
Ple de l’estat de la ciutat, del 

que deia “impossible fer-ho 
[debatre] en els 5 minuts que 
l’alcaldessa va concedir a cada 
portaveu dels grups muni-
cipals. Tampoc és possible 
posar-se d’acord quan tothom 
crida i ningú escolta”.

A nosaltres, l’AUP, també 
ens hauria agradat poder de-
batre en profunditat diverses 
qüestions cabdals de la ciutat, 
però tal com diu l’editorial, era 
materialment impossible amb 
5 minuts d’intervenció. De fet, 
l’AUP, al llarg del mandat ha 
fet múltiples propostes d’espais 
de debat i participació (i més 
que en voldríem), com la Taula 
de Mobilitat i Espai Urbà –en 
la qusl volíem involucrar la 
ciutadania i al final no va ser 
possible perquè el govern no 
ho volia–, la Comissió Espe-
cial del POUM, o la comissió 
de Festa Major –que s’ha 
convocat tard. Hem dema-
nat la revisió del Reglament 
Orgànic Municipal per poder 
implementar el Reglament de 
Participació Ciutadana, i ens 

trobem que l’esborrany que 
rebem de l’equip de govern va 
totalment en contra de fomen-
tar la participació i la llibertat 
d’expressió. Hem demanat 
que el Pla d’Equipaments fos 
participatiu –en aquest cas així 
va ser– , i hem fet arribar les 
nostres propostes, sempre de 
manera constructiva. Hem fet 
propostes per millorar la gestió 
de certs serveis públics, com el 
servei de recollida de residus i 
neteja viària. També hem fet 
arribar informació i propostes 
a l’equip de govern per elaborar 
el Pla local de Residus, el Pla 
Director del Rubí Brilla –tot i 
no creure massa en el projecte–, 
el projecte de millora del Parc 
de Ca n’Oriol, el disseny d’in-
fraestructura de carrils bici... 
Fins i tot, a l’inici del mandat, 
vam donar una còpia del nostre 
pla de treball a l’alcaldessa i la 
vam convidar a copiar totes les 
idees que volgués. I el que no 
pot dir el govern és que l’AUP 
mai li va donar l’oportunitat de 
demostrar que era capaç de 

tirar endavant la ciutat: vam 
negociar i vam votar a favor 
els pressupostos del 2016. Uns 
pressupostos que no eren els 
nostres, però vam entendre 
que el PSC havia fet l’esforç de 
negociar i arribar a una entesa 
amb les forces d’esquerra. La 
realitat, després de gairebé 
dos anys de mandat, és que 
molts dels documents que cal 
aprovar per millorar la gestió, 
i molts dels projectes i inversi-
ons que es van aprovar el juliol 
del 2016 no s’han materialitzat 
en res concret.

Diu l’editorial que “l’opo-
sició ha de ser responsable i 
que ha de mirar pel bé comú, 
i que ha d’exigir al govern que 
compleixi els compromisos 
sense posar bastons a les rodes, 
amb una mirada tant crítica 
com constructiva”. Segur que 
l’AUP hem tingut els nostres 
errors i tenim certa responsa-
bilitat amb la situació actual, 
però sempre hem intentat 
aportar i ser constructius, que 
no vol dir deixar de ser crítics 

quan les coses no es fan bé. No 
podem donar un xec en blanc 
a un govern que, al nostre en-
tendre, no ha sabut aprofitar la 
confiança que va rebre per part 
nostra a l’inici del mandat.

Podem entendre la sensa-
ció ciutadana de desgovern i 
manca d’entesa en el context 
polític rubinenc, però l’opo-
sició té les eines que té i al 
final fa el que pot davant d’un 
govern que ara mateix té barra 
lliure amb el suport d’un regi-
dor (que ha faltat al respecte 
als votants de la llavors CiU), 
i el suport de C’s i PP, que de 
moment no qüestionen l’acció 
de govern per cap concepte. 
Són 13 vots contra 12. Poden, 
literalment, aprovar tot allò 
que vulguin sense necessitat 
de negociar i cedir en res. I ells 
juguen amb això. Cal entendre, 
doncs, la nostra sensació d’im-
potència i incredulitat davant 
de certes decisions de l’equip 
de govern i sobretot davant de 
certes actituds que no corres-
ponen amb la mà estesa que 

l’alcaldessa va oferir durant el 
Ple de l’estat de la ciutat. Com 
diu el refrany “el movimiento 
se demuestra andando”.

Ens preguntem si un cop 
provades totes les fórmules 
possibles –inclosa la possibi-
litat d’una moció de censura, 
que és totalment legítima– 
encara hi ha quelcom diferent 
que nosaltres, com a oposició, 
puguem fer davant d’un go-
vern que funciona amb majoria 
absoluta i que pensa fer-ho fins 
que un o més dels seus socis 
– C’s i PP– considerin que 
ja han tret prou rèdit polític 
d’aquest guirigall i decideixin 
canviar d’estratègia. Llavors, hi 
haurà algú?

En tot cas, l’AUP segui-
rem fent el que hem fet fins 
ara: proposar projectes i mi-
llores en la gestió de la ciutat 
i fomentar la participació i 
informació de la ciutadania. 
Però mai renunciarem a de-
nunciar allò que creiem que 
no és positiu ni per la ciutat ni 
per la democràcia.
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Sí que hi som

Cal cooperar intensament. 
Aquesta és la principal con-
clusió de l’estudi ‘Les opor-
tunitats de desenvolupar po-
lítiques conjuntes al territori 
dels Vallesos’, elaborat per 
l’Institut Cerdà per encàrrec 
conjunt dels consells comar-
cals del Vallès Occidental 
i del Vallès Oriental, i que 
s’ha fet públic fa menys d’un 
mes. Un resultat que fa pa-
tent el reclam històric de les 
entitats que formem part de 
FEM Vallès, i que vam tenir 
l’oportunitat d’aportar i rei-
vindicar durant l’elaboració 
de l’estudi.

Aquesta conclusió va 
acompanyada d’un pronunci-
ament de caminar a poc a poc 
cap a aquesta cooperació per 
part dels consells comarcals, 
que també han oficialitzat 
públicament una posició con-
trària a assolir una única ad-
ministració conjunta. Per part 
de FEM Vallès celebrem els 
aspectes positius de fer passes 
endavant i ara caldrà analitzar 
com han de ser aquestes pas-
ses per assolir la cooperació 
que tots desitgem.

L’objectiu fa referència 

solament a la col·laboració 
entre municipis, perquè no 
estem davant de cap demanda 
d’estructura política, sinó úni-
cament d’un afer de treball de 
cooperació entre ajuntaments. 
Perquè junts hem constatat 
que els consells comarcals 
actuals tenen un poder molt 
reduït. Una mancança que 
contrasta amb l’enorme poder 
de la veïna Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB). Les 
nou-centes mil persones del 
Vallès Occidental i les quatre-
cents mil de l’Oriental ens 
mereixem una col·laboració 
entre les administracions dels 
dos Vallesos més estreta, que 
repercuteixi en el benestar 
dels habitants de la regió i 
que incideixi en la millora 
dels serveis que rebem.

Però, estan els nostres 
regidors i regidores d’acord 
en el fet que cal incrementar 
les competències dels consells 
comarcals? Les entitats que 
formem part de la platafor-
ma FEM Vallès creiem que 
tenim aquesta i altres qües-
tions que cal resoldre amb 
certa urgència. Per exemple, 
un cop assolides noves com-
petències, estarien disposats 
a mancomunar la seva gestió 
quan l’escala adient sigui fer-

ho de forma conjunta? Amb 
la clara voluntat de donar un 
millor servei i millorar la qua-
litat de vida dels ciutadans? 
D’altra banda, admetrien la 
participació de la societat 
en el seguiment dels afers 
comarcals?

Aquests i d’altres són els 
reptes que caldria encaminar. 
La fusió en una única admi-
nistració només, i reiterem, 
només seria el pas final, pos-
sible o no.

Si aparquem el debat de 
l’administració fusionada, el 
camí i els passos serien clars 
i constituirien la resposta 
afirmativa als interrogants 
anteriors. Però entre les ex-
cuses per no haver de parlar 
de com es governa millor el 
Vallès hi ha les que proposen 
simplement acotar-ho a una 
millor col·laboració publi-
coprivada quan aquesta és 
necessària, però al nostre en-
tendre no resol el nus central 
del problema: els ciutadans 
podem tenir la certesa que 
les regidories dels diferents 
municipis volen incrementar 
les competències i serien 
capaços de gestionar-ho de 
forma coordinada en pro dels 
habitants del Vallès?

En primer lloc, les qües-

tions formulades serien co-
herents amb el principi de 
subsidiarietat, el qual ens diu 
que s’ha de treballar des de 
l’administració més propera 
possible i no distanciar-se’n 
artificialment. I en segon 
lloc, resoldrien l’exigència 
de simplificació i eficàcia en 
l’organització de les entitats 
públiques.

Les entitats de FEM 
Vallès creiem que és absolu-
tament urgent i necessari que 
al Vallès s’exerceixin compe-
tències de política territorial, 
com ara reclamar inversions 
i millorar els polígons indus-
trials; que es faci gestió del 
transport públic intermunici-
pal de bus; que es gestioni el 
parc agroforestal de la plana 
o que s’encarrilin aspectes 
socials com la coordinació 
de la formació professional 
a l’escala de la dimensió pro-
ductiva present.

Molts responsables pú-
blics hi estan decisivament 
compromesos i en són especi-
alment sensibles els dels mu-
nicipis mitjans. Estem davant 
d’un clam pro municipalista 
sorgit de la societat i ben vist 
per molts municipis. Ara sa-
bem que és necessari repensar 
i pensar el futur de les nostres 

comarques i que ambicionem 
un marc comú millor.

Hem de recordar que els 
consells comarcals poden 
exercir la iniciativa legisla-
tiva davant del Parlament 
de Catalunya, per la qual 
cosa des del Vallès podrí-
em perfectament debatre i 
presentar al Parlament una 
proposta de llei, un primer 
pas obert a posteriors. Fa dos 
anys de l’inici del mandat 
municipal i entrem en el 
tercer, un temps clau, ja que 
aviat entrarem en el pendent 
de la proximitat electoral i 
el final de mandat serà un 
context que farà impossible 
aquests plantejaments. I no 
voldríem haver perdut tot el 
mandat quan aquesta va ser 
una qüestió present des de la 
presa de possessió. Aquesta 
primavera és l’hora inexcu-
sable per un acord.

De l’ordre de la meitat de 
la ciutadania sortim cada dia 
del nostre municipi a treballar 
o estudiar. Ens mereixem 
que els nostres representats 
entomin el compromís de 
millorar l’entorn compartit 
entre municipis, el qual seria 
també un element de millora 
directa de cada un d’ells.

El món polític actual-

ment té la clau per fer els 
avenços, un cop col·legis 
professionals, entitats socials, 
les unions empresarials i els 
sindicats ens hem manifestat 
clarament en favor d’una 
organització intermunicipal 
millor. Quedem a la seva 
disposició per assolir aquest 
repte del Vallès.

 
Entitats membres de FEM 
Vallès que signen l’article: 
. CCOO Vallès Occiden-
tal i Catalunya Central 
. CCOO Vallès Oriental 
. UGT Vallès Occidental 
. UGT Vallès Oriental 
. Cecot
. CIESC 
. UEI Cerclem 
. ViaVallès
. Baricentro 
. Cerdanyola Empresarial 
. Castellbisbal Empresa-
rial 
. Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’edificació de 
Barcelona, Delegació del 
Vallès Occidental i del 
Vallès Oriental 
. Col·legi Arquitectes de 
Catalunya, Delegació del 
Vallès 
. Sant Cugat Empresarial 

El repte del Vallès 
FEM VALLèS

AUP



Ha mort el company i amic 
Pere Tàpias. L’home amb qui 
vaig descobrir, quan érem 
joves, que no totes les salses 
venien de París i que la coca 
enramada podia ser perfec-
tament una pizza d’abans del 
formatge.

Perquè, convé recordar 
que en aquells temps de Lu-
ján, Cándido i Ferdinand Po-
int, tot el que no fos francès 
i erudit, no era gastronomia. 
De la mateixa manera que 
tot el que no fos La Teca del 
manresà Ignasi Domenech, 
no era cuina catalana.

I jo vaig tenir el plaer de 
poder compartir amb en Pere 
Tàpias i des dels micròfons 
de Ràdio 4, el naixement 
d’una nova gastronomia. De 
la que posava en pla d’igual-
tat les receptes d’un jove Paul 
Bocusse i les d’aquella masia 
catalana que, aprofitant el 
turisme interior, s’omplia de 
carn a la brasa i plats tradicio-
nals cada cap de setmana.

Perquè al programa Afa-
mats, lamentablement an-
terior a les meravelles dels 
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Si sou servits: el gran facilitador

arxius digitalitzats, hi tenia 
cabuda tant la cuina del mític 
Lhardy de Madrid com la 
de sra. Maria que trucava 
per explicar el seu secret pels 
macarrons de diumenge.

Aquesta fou la gràcia 
d’aquells primers comuni-
cadors gastronòmics. Con-
traposar la seva bonhomia i 
humilitat gastronòmica a la 
prepotència dels programes 
més o menys ofi cialistes on 
es parlava de menjar i beure, 
però des del dogma.

Per això, avui que el trio 
de la benzina (Pere Tàpi-
as, Llorenç Torrado i Jordi 
Estalella) ja forma part del 
record, vull fer un homenatge 
a aquella manera de comuni-

car saviesa gastronòmica que 
ens va fer a tots una mica més 
valents i agosarats. Traient 
el debat gastronòmic de les 
cuines i les sobretaules per 
dur-lo als diaris, les ràdios i 
les televisions.

Un canvi que el Pere 
Tàpias, i molts altres, han fet 
possible actuant com a faci-
litadors. Perquè, a diferència 
del que sol passar avui, us heu 
adonat que cap dels tres tenia 
fogons públics –restaurant- 
on mostrar les seves habilitats 
culinàries?

Per això, a més de gastrò-
noms, m’agrada qualifi car-
los de facilitadors. O si ho 
voleu ser més moderns, de 
‘coachs’.

Francesc Murgadas
AMIC - Redacció

Pere Tàpias va estar l’any 2014 a Rubí durant la segona edició de la 
proposta ‘El Mercat viu de nit’. /  J. A. Montoya
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E S P E C I A L  M O T O R

DISEÑO
¿Quieres llegar lejos? Mué-
vete
Si quieres algo, ve a por ello. 
Cuanto antes empieces a vi-
vir como quieres, más tiempo 
lo disfrutarás. El Nuevo SEAT 
Ibiza está creado para llevar-
te tan lejos como quieras. 
Márcate un destino, y sus 
faros Full LED te alumbrarán 
el camino. El único secreto es 
dar el primer paso.

TECNOLOGÍA
Ha llegado el día.

Nuevo SEAT Ibiza FR

¿Quieres bailar? Sube el vo-
lumen del sistema de sonido 
BeatsAudio™. ¿Quieres decir 

detector de fatiga para que 
conducir siga siendo algo 
divertido. Relájate y disfruta 
de la ciudad. Nosotros nos 
ocupamos del resto.

ACABADO FR
La vida no es para mirarla 
desde la grada.
Vive la conducción inten-
samente con el Nuevo SEAT 
Ibiza FR. Disfruta de su 
deportividad hasta en el 
último detalle gracias a las 
llantas de aleación de 46cm 

algo? Compártelo 
en tus redes con la 
tecnología Full Link. 

¿Quieres llegar más 
rápido? El Sistema de 

Navegación integra-
do desa� ará el es-

pacio-tiempo.

S E G U R I -
DAD
Adelante, 
no estás 
solo.
La seguri-

dad no es 
algo que pue-

da ser opcional, así que te 
lo ponemos fácil. El Nuevo 
SEAT Ibiza incorpora los 
sistemas de seguridad más 
avanzados como Control 
de velocidad de crucero 
adaptativo, el Asistente 
de frenada en ciudad con 
protección de peatones o el 

(18”), el techo solar panorá-
mico eléctrico, doble salida 

de escape y una tapicería 
exclusiva.

ACCESORIOS
Demuestra tu personalidad. 
Marca la diferencia.
Luce tu propio estilo. Ya sea 
personalizando los faldones 
o dando rienda suelta a tu 
lado más colorido, el Nuevo 
SEAT Ibiza te ofrece una 
amplia gama de opciones 
para que puedas destacar 
todo lo que quieras.

SEAT SERVICE
Cuenta con nosotros.
Queremos que tu experien-
cia con SEAT sea agradable 
y fácil. Lo más importante 
para nosotros es ofrecerte 
un servicio rápido y e� ciente 
con la máxima calidad. Por-
que la mayor tranquilidad 
la tienes cuando sabes que 
estás en buenas manos.
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E S P E C I A L  M O T O R Cómo cuidar la pintura 
de tu coche

La pintura es uno de los 
aspectos más determinantes 
de un automóvil en el plano 
estético. El buen o mal esta-
do de la pintura determinará, 
en gran medida, que la ca-
rrocería luzca con esplendor 
o transmita decadencia y 
abandono.

Estamos ante una de las 
partes externas del coche 
más vulnerables a las agre-

siones medioambientales 
o de otro tipo: la lluvia, el 
viento, las partículas de su-
ciedad, los impactos y cam-
bios de temperatura actúan 
sobre la pintura del coche 
deteriorándola. Sin embar-
go, mantener la pintura del 
coche en un estado óptimo 
no es ni mucho menos una 
tarea complicada.

Recomendaciones para el 
mantenimiento de la pin-
tura
Resulta especialmente im-
portante lavar el coche con 
frecuencia. Es una tarea tan 
sencilla como eficaz para 
combatir la suciedad de la 
super� cie, evitando que las 
partículas de polvo se queden 
impregnadas en la pintura. 
Piensa en la cantidad de ele-
mentos que agreden tu ca-
rrocería a diario: excremen-
tos de aves, resina de árboles, 
restos orgánicos, insectos, 
etc. Todo esto desaparece 
con un buen lavado todos los 
meses, como mínimo.

Lavar a mano el auto-
móvil requiere más esfuerzo, 
pero resulta menos agresivo 
para la carrocería que si lo 
introducimos en un túnel de 
lavado. Si existe mucha su-
ciedad incrustada, lo mejor es 
aplicar primero agua caliente 
para que posteriormente te 
sea más fácil retirarla.

Usa esponjas y trapos que 
no puedan rayar la pintura 
ni los cristales. También es 
recomendable que utilices 
líquidos especialmente fa-
bricados para lavar coches; 
evita productos fuertes que 

resulten dañinos para la 
carrocería.

Limpiar el coche a menu-
do también es una forma de 
combatir el proceso corrosivo 
de la pintura.

No te olvides del man-
tenimiento de las zonas que 
más se ensucian: el guarda-
barros y los neumáticos. De 
esta forma impedirás que la 
suciedad se extienda a otras 
partes del vehículo.

Encerar el coche es otra 
operación muy útil para pro-
teger la pintura del coche y 
añadir brillo a la carrocería. 
Si enceras dos o tres veces 
al año, conseguirás un as-
pecto reluciente. Antes de 
hacerlo debes asegurarte 
de que la superficie esté 
completamente limpia y el 
coche frío; de lo contrario 
podrían generarse defectos 
en la pintura.

Si quieres que es aspec-
to sea impecable, puedes 
pulir la pintura del coche 
una vez al año; esto hará 
que desaparezcan marcas y 
otras imperfecciones que se 
hayan ido generando con el 
tiempo.

Recuerda que si dispones 
de garaje para tu coche, 
la pintura sufrirá muchas 
menos agresiones que si 
lo hace en plena calle y su 
estado de conservación será 
bueno durante más tiempo. 
En cualquier caso, un buen 
mantenimiento de la pintura 
de tu coche hará que parezca 
siempre nuevo.

Texto extraído de:
www.midas.es
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Han sido varios los usuarios 
que nos han preguntado qué 
ocurre con los recambios de 
segunda mano. Y es que des-
de hace bien poco ha habido 
cambios notables. Hace un 
mes, el 22 de enero entró en 
vigor un nuevo Real Decreto 
sobre la regulación sobre los 
vehículos al � nal de su vida 
útil.

Estos cambios afectan 
desde el momento de dar de 
baja un vehículo hasta la co-
mercialización de los recambi-
os usados ya que la legislación 
debía adaptarse a la Directiva 
europea. Se trata del Real 
Decreto 20/2017, de 20 de 
enero, sobre los vehículos al 
� nal de su vida útil, que deroga 
la norma anterior, Real Decreto 
1383/2002, de 20 de diciem-
bre, sobre gestión de vehículos 
al � nal de su vida útil.

La gran novedad de la 
nueva ley es que, a partir 
de ahora, solo se permite a 
los Centros Autorizados de 

Qué deberías saber sobre la nueva 
ley de recambios de segunda mano

Tratamiento (CAT, lo que co-
nocemos habitualmente como 
desguaces), extraer y comer-
cializar las piezas usadas de 
los coches. Solamente podrá 
hacerse con vehículos dados 
de baja de� nitivamente y que 
hayan sido descontaminados 
correctamente.

Esto implica que se consi-
derarán ilegales todos aquellos 
recambios usados que no pro-
cedan de un CAT. Serán per-
seguidas las plataformas que 
publiciten un recambio ilegal, 
así como talleres y particu-
lares que monten cualquier 
pieza usada sabiendo que no 
proceden de un CAT.

Si te lo estás preguntando, 
los particulares ya no podrán 
vender piezas y componentes 
usados de un coche de forma 
directa en el mercado de se-
gunda mano. Es más, cuando 
una persona quiere dar de baja 
de� nitivamente un vehículo y 
lo entrega a un CAT, tendrá que 
contar con todas las piezas. Si 

en el CAT observan que se han 
sustraído piezas o componen-
tes, está obligado a noti� carlo 
a la Consejería competente de 
la Comunidad Autónoma.

Parece una ley hecha a 
medida para los CAT, que sin 
duda aumentarán su volu-
men de negocio. Pero tiene 
sentido, ya que esas piezas 
son consideradas residuos… a 
no ser que se descontaminen 
correctamente. Está por ver 
qué ocurre si uno sufre un 
accidente con un recambio 
de origen ilegal. ¿Podría la 
compañía de seguros no tener 
que indemnizar por los daños? 
Así que ya sabes: si tienes 
recambios de segunda mano, 
deberías entregarlas a un CAT, 
ya que si las pones en venta, 
podrías tener un problema.

Una de las ventajas para 
el usuario de a pie del nuevo 
Real Decreto es que amplía la 
responsabilidad del fabrican-
te del vehículo. Se le obliga 
(también a los importado-

res) a organizar y financiar 
la recogida y gestión de los 
coches que se achatarren y 
del tratamiento de los residuos 
que estos generen. Eso implica 
que ya no hay que pagar por 
deshacerse de un coche y se 
podrá entregar directamente 
a un concesionario, que se 
encargar, de manera gratuita, 
de llevarlo a un CAT para ser 
descontaminado, despiezado 
y reciclado.

La nueva ley específica 
también cómo se debe actuar 
en el caso especí� co de los 
neumáticos. Se busca que 
haya un mayor control del 
movimiento de los neumáti-
cos usados… y evitar que los 
particulares los vendan direc-
tamente. Ahora los desguaces 
tendrán dos opciones, en el 
proceso de separar los com-
ponentes, recuperarlos para 
venderlos, y entregarlos a los 
gestores de neumáticos para 
que gestione los residuos.

DGT



Decorar un balcón (sea del 
tamaño que sea) no tiene 
que convertirse en un pro-
blema. Puede ocurrir que no 
sepamos por dónde empezar, 
pero antes de comenzar a 
decorarlo hay que pararse y 
analizar ciertos aspectos de 
esta estancia. Así, lograre-
mos sacarle el máximo par-
tido y convertir el balcón en 
uno de los lugares favoritos 
de nuestro hogar.

El espacio y los muebles
· Espacio: Uno de los puntos 
más importantes es el espacio 
con el que podemos contar 
para decorar el balcón. Todo 
lo que hagamos dependerá 
del espacio que tengamos.
· Balcón pequeño: Si te-

Consejos para decorar tu balcón
nemos un balcón pequeño 
deberemos escoger muebles 
que visualmente más ligeros 
como sillas sin reposa brazos 
y muebles se puedan apilar o 
plegar para que cuando no se 
usen ocupen lo mínimo.

El suelo del balcón
·Cojines: Para lograr un 
espacio acogedor también 
deberemos prestarle atención 
al suelo del balcón. Si no nos 
gusta el azulejo frío, pode-
mos colocar varios cojines de 
gran tamaño (dependiendo 
del balcón). Así, le daremos 
un toque personal al balcón y 
dejaremos a un lado el aspec-
to frío de las típicas baldosas 
de un balcón.
· Losetas: Si queremos es un 

suelo completo más agrada-
ble, podemos decantarnos 
por varias opciones. Una 
de ellas es revestir el suelo 
con losetas de madera. De 
esta manera tendremos un 
espacio mucho más acogedor 
gracias a la madera de las 
losetas.
·Césped artificial: Otra 
sencilla solución es colocar 
césped artifi cial. Basta con 
fi jar las piezas de césped al 
suelo del balcón. Así, además 
de lograr que el balcón sea 
mucho más cálido, también 
lograremos darle un aspecto 
más de jardín al balcón.

Buscar la intimidad en un 
balcón
· Mallas de ocultación: Si 

queremos un espacio íntimo 
y alejado de las miradas 
indiscretas tendremos que 
buscar la manera más disi-
mulada y decorativa de cerrar 
el balcón. Una opción son 
las mallas de ocultación que 
se colocan de manera muy 
fácil, aunque dependiendo 
del estilo que queramos lo-
grar en el balcón, pueden no 
quedar estéticamente muy 
bien o llegar a dar sensación 
de agobio, sobre todo si es un 
balcón pequeño.
· Plantas: Otra opción para 
lograr intimidad es utilizar 
plantas. Además, si elegimos 
las jardineras adecuadas no 
reduciremos en exceso el 
espacio. Se pueden utilizar 
unas jardineras que puedan 

colgarse para no ocupar espa-
cio del suelo, y unas plantas 
colgantes para que hagan un 
efecto cortina por la parte 
exterior del balcón.

Iluminación en un balcón
Puede ocurrir que por la 
instalación de la casa no 
dispongamos de mucha luz 
en el balcón o que no nos 
guste la luz que tenemos. No 
hay problema. Hoy en día se 
pueden encontrar diferentes 
opciones para iluminar el 
balcón que además también 
decorarán. Gracias a una 
buena iluminación también 
se podrá disfrutar del balcón 
al anochecer. Lo más impor-
tante es buscar una luz tenue 
para disfrutar de las noches 

de primavera y verano.
· Velas: Dentro de la ilumi-
nación tenemos las velas, 
uno de los complementos 
más utilizados para lograr 
iluminación cálida. Si las 
utilizamos en el balcón, lo 
mejor será colocarlas en reci-
pientes especiales para ellas 
como pequeños farolillos. 
De esta manera evitamos 
problemas de que se caigan 
y se queme algo.
· Botellas luminosas: Otra 
opción es hacer recipientes 
reciclados para colocar las 
velas.
·Balizas luminosas: Puedes 
utilizar pequeñas balizas 
como las que se utilizan en 
los caminos de los jardines, 
suelen funcionar o con pilas 
o con una luz solar. Ade-
más, si tenemos flores en 
el balcón se pueden colocar 
introducidas en las macetas 
y jardineras. De esta manera, 
podremos colocar balizas en 
diferentes zonas del balcón 
y tendremos la iluminación 
repartida.
· Guirnaldas: Y por último, 
otra opción muy utilizada y 
que además le da un toque 
diferente a un balcón son 
las guirnaldas de luces o los 
farolillos. Existen infi nidad 
de modelos y con colores 
diferentes.

Texto extraído de:
www.hogarmania.com
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GUÀRDIES NOCTURNES

ABRIL I MAIG 2017

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

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

BARADAD  Av. Barcelona, 55  Prop Estació  93 699 09 53 

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

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

BLANCA  Ntra Sra de Lourdes, 73  Zona Can Oriol  93 699 55 08 

CALSINA  Ntra Sra de Lourdes, 35  Zona Can Oriol  93 699 22 81 

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

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

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino Espanyol  93 699 13 43

FARELL  Sant Jordi, 25  Zona Serreta  93 699 02 91 

GARCIA  Segovia, 1  Zona Alta Can Oriol  93 697 49 42 

GIBERT  Torres Oriol, 4  Zona Col legi Maristas  93 699 68 99 

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

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

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

PARRILLA Xercavins, 2  Zona Església Sant Pere  93 699 13 05 

LOZANO  Passeig les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

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

PONT  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 

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

RUIZ  Ctra Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 

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

XAPELLI  Victor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

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

28.
29.
30.
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.
29.
30.

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

¿Qué es el 
microblading?

Microblading es la últi ma 
técnica dentro del maqui-
llaje permanente en el di-
seño de cejas pelo a pelo, y 
de aspecto más natural.

Es perfecto para todas 
aquellas mujeres que quie-
ren reconstruir totalmente, 
definir, cubrir pequeñas 
calvas o rellenar unas cejas 
mal depiladas, también 
si solo quieren añadir un 
ligero arco.

El proceso tarda en rea-
lizarse una hora aproxima-
damente, porque se hace a 
mano alzada, sin planti llas, 
simulando los pelitos, y con 
medidas de acuerdo al ros-
tro y gusto de la clienta. 

Después de tomar me-
didas se hace el diseño de 
la nueva ceja y se enseña a 
la clienta para su conformi-
dad y empezar el trabajo.

Los pigmentos inor-
gánicos con base mineral 

son hipoalergenicos, se 
realiza con una suave pre-
sión y apenas se disti ngue 
del pelo real. Está técnica 
es más superfi cial que la 
micropigmentación y crea 
un aspecto mucho más 
natural.

Bien realizado puede 
hacer visualmente los ojos 
más grandes y expresivos.

Con el paso de los años 
puedes darte cuenta que 
tus cejas han cambiado, 
menos pobladas, pelos 
blancos y con ello su sime-
tría. Por otro lado muchas 
son las que quieren disfru-
tar de unas cejas perfectas 
y con un diseño adecuado 
a su rostro. Para ello está el 
microblading.

Muchas veces se llega a 
confundir el microblading 
con la micropigmentación, 
pero son diferentes. La 
principal diferencia entre 

la micropigmentación y 
el microblading es que el 
segundo es un tratamiento 
que consiste en el trazado 
de la ceja siguiendo la téc-
nica del pelo a pelo, de ahí 
su naturalidad, los pigmen-
tos son introducidos en la 
epidermis a un nivel super-
fi cial, por el contrario, en la 
micropigmentación el pig-
mento se introduce entre 
las capas de la epidermis y 
la dermis.

S i  quieres mejorar 
el aspecto de las cejas o 
transformar el diseño de 
las cejas compactas, ¡el 
microblading es para ti !

LIFTING DE PESTAÑAS:
El lifting de pestañas se 
suele confundir con la 
permanente de pestañas, 
mientras estas últi mas lo 
que hace es rizarlas hacia 
arriba, el lift ing las esti ra 
desde la base, creando un 
efecto de mayor longitud 
y espesor, el tratamiento 
suele ir acompañado de un 
ti nte de pestañas. Es la al-
ternati va a las extensiones 
de pestañas, pero bastante 
más económico.

Tarda en realizarse 
unos 50 minutos, y dura 
alrededor de 6 semanas, 
en las cuales no tendrás 
que utilizar máscara de 
pestañas.

No estropea ni debilita, 
se recomienda usar un 
serum, mañana u noche 
para hidratarlas y darles 
vitalidad.
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No ho oblidis: “Només tens una pell. 
Protegeix-la del dany solar”

Fa només uns dies, va tenir 
lloc la presentació de la Cam-
panya Euromelanoma 2017, 
organitzada per la Fundació 
Pell Sana de l’Acadèmia Es-
panyola de Dermatologia 
i Venereologia (AEDV). El 
lema europeu d’aquest any 
uneix dues frases que ens fan 
refl exionar: “Només tens una 
pell. Protegeix-la del dany 
solar”. I és cert!

De vegades, i sense 
adonar-nos, cuidem molt 
més algunes de les nostres 
perti nences que a nosaltres 
mateixos. Per exemple, en 
fer la bugada i estendre-la, 
protegim la nostra roba fosca 
dels raigs del sol perquè no 
es faci malbé el seu color, si 
el sol entra per la fi nestra, 
baixem una mica la persiana 
perquè aquest no faci malbé 
els mobles... però què passa 
amb la nostra pell? L’exposem 
al sol, moltes vegades sense 
protecció!

Segons el Dr. Agustín 
Buendía Eisman, responsa-

ble de la Campanya Euro-
melanoma a Espanya, hi ha 
una evidència que el risc de 
desenvolupar càncer de pell 
és més gran, si l’exposició a 
radiació ultraviolada inade-
quada o excessiva s’uneix a 
altres factors com la predis-
posició genètica, el fototip 
cutani baix, la sensibilitat 
solar, entre d’altres.

No volem ser alarmis-
tes, però no podem evitar 
informar-te que, segons el 

Dr. Buendía, la incidència de 
càncer de pell està en conti nu 
augment i ja arriba a la con-
sideració d’epidèmia a escala 

mundial. Per això, són tan 
importants les campanyes 
de conscienciació a la po-
blació, com aquesta mateixa 

Campanya Euromelanoma o 
“Ajuda a un danès”, realitzada 
pel govern de Dinamarca.

Com explica el Dr. Buen-
día: “La nostra inadequa-
da exposició al sol provoca 
danys que tenen un efecte 
acumulati u i durador en la 
nostra pell”. Així, adverteix, 
“prendre el sol amb sentit 
comú, evitant les cremades i 
les exposicions solars exces-
sives i cròniques és la millor 
manera de pactar amb el 
sol. Les exposicions solars 
moderades són necessàries 
i beneficioses, per això els 
dermatòlegs diem: “que el 
sol és un gran amic però 
que si no vam pactar amb ell 

pot converti r-se en el pitjor 
enemic”. En aquest sentit, 
els dermatòlegs recomanen 
prendre el sol però amb 
senti t comú.

I per això, et propo-
sem unes quantes lectures 
d’entrades de Bellesa acti va, 
com per exemple: Veritats 
i menti des sobre els fi ltres 
solars; Per fi , el sol a la meva 
pell!; Pren nota dels nostres 
consells per a un bronzejat sa; 
Ensenya a els nens a protegir-
se del sol o Revisa els teus 
lunars i els de la teva família, 
amb la pell no es juga...

Per Belleza Acti va / AMIC - 
AMIC - Redacció



TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

SE ALQUILA trastero en c/ 
Burgos nº7. Jto. Mercadona 
Serreta. 686.586.725

CHICA busca trabajo limpieza 
o cuidado personas mayores. 
632.189.205
SRA. SE OFRECE para lim-
pieza y plancha. 698.283.065 
- 654.493.444

LLOGUER I VENDA
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OFERTES I DEMANDES

VENDO LOCAL de 180m2. 
Zona La Serreta. 654.161.954
ALQUILO hab. 610.467.363

CHICA BUSCA TRABAJO lim-
pieza o cuidado ancianos. 
676.589.569
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Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

Gracias por este día de 
Sant Jordi tan mágico. A 
todos los que os habéis 
acercado a saludarnos, a 
darnos aliento para con-
ti nuar con nuestra labor, 
a los que nos mostráis 
vuestro apoyo más incon-
dicional desde hace largo 
tiempo, a todos y cada 
uno de vosotros nues-
tro más sincero agrade-
cimiento en nombre de 
Rodamons de Rubí. Este 
día, el de Sant Jordi, ha 
sido un día memorable, 
uno de esos días que nos 
aportan vitaminas, luz, 
color y esperanza para 
enfrentarnos de nuevo a la 
realidad de nuestras calles 
y de nuestra sociedad. El 
cariño que se recibe en 
un día como este, no ti ene 
precio, pero lo más valioso 
es ver y senti r el aprecio 
de muchas familias que 
saben y conocen nuestro 
trabajo. 

Porque nuestra misión 
no acaba en atender una 
llamada, un mensaje, una 

¡Gracias!
demanda de ayuda a altas 
horas de la noche de un 
gato en riesgo o peligro, 
traslados de urgencias, 
capturas, esterilizaciones 
y controles de colonias 
urbanas, nuestro trabajo 
va más allá, y también se 
ve inmerso en ayudar a 
personas, que se sienten 
plenas y reconfortadas 
con nuestros consejos. 
Prestamos un servicio 
que no está remunerado 
ni recibimos ningún ti po 
de ayuda ni prestación, 
lo realizamos de manera 
desinteresada y altruista, 
y que solo con vuestra 
ayuda es posible, solo con 
un único fi n, el de ofrecer 
asistencia, bienestar y 
asegurar un futuro mejor 
a los cientos de animales 
que anualmente pasan 
a formar parte de Roda-
mons de Rubí.

En nombre de todos 
nuestros voluntarios... 
¡MUCHAS GRACIAS!

Rodamons Rubí

Parada de Rodamons el dia de Sant Jordi.
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································································
DIVENDRES - 28 d’abril

-Curs de compostatge casolà
A les 18h a l’escola Rivo Rubeo (c. de la Gràcia, 
s/n). Inscripció prèvia. 

-Commemoració Dia de la República
A les 18.30h a la pl. República. Org.: ICV, EUiA, 
ERC, PSC i Podem.

-‘Amateurs a l’espai’
Dins del cicle de documentals.  En VOSC. A les 
19h al Celler (c. Pintor Coello, s/n).

-Concert de guitarra clàssica
Música clàssica i popular a càrrec de Tono 
Blasi. A les 20.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

-‘Regreso al futuro’
Doblada al castellà. A les 21h a La Sala (c. 
Cervantes, 126). Preu: 3€.

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

································································
DISSABTE - 29 d’abril

-Jornada de natura a Can Xercavins
A les 8.30h anellament d’ocells a càrrec de 
l’Insti tut Català d’Ornitologia. A les 11h Art 
Natura a càrrec de Sandra Bea, Pep Borràs i 
Miquel Mas. A les 11.30h visita a la masia de 

Can Xercavins (inscripció prèvia). 

-Concert per la peti ta infància
A càrrec de La Fernaldina, duet de violí barroc i vi-
ola de gamba. A les 12h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

-Festi val ‘Addictes al microteatre’
A càrrec de Tiamat Teatre, Escena 13, Fata 
Morgana i C’est la Vie. De 18h a 21h a la Torre 
Bassas (c. Sabadell, 18).

-Visita a la masia de Ca n’Alzamora
A les 18h. Inscripció prèvia. 

································································
DIUMENGE - 30 d’abril

-Visita a la masia de Can Serrafossà
A les 11h. Inscripció prèvia.

-Visita a la masia de Can Pi de la Serra
A les 12.15h. Inscripció prèvia.

-Vermuts musicals
A càrrec de Blue Funky Mamma. A les 12.30h 
a la pl. Celler. 

-Ball al Casal
A càrrec de Carlos Ribas. A les 16.30h al Casal 
de la Gent Gran (c. Magallanes, 60). 

-‘El llac dels cignes’
A càrrec del Ballet de Moscou. A les 18.30h 
a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 35€ / 26€ 
entrada reduïda. 

································································
DIMARTS - 2 de maig

-Havaneres, tangos i pensions

EXPOSICIONS
Conferència a càrrec de Joan Antoni Tort i Joan 
Anton Rivera. A les 16h al Casal de la Gent Gran 
(c. Magallanes, 60). Org.: ANC Rubí. 

-Commemoració del Dia internacional contra 
l’assetjament escolar
A les 17.30h a la Torre Bassas (c. Sabadell, 18). 
Org.: Plataforma d’afectats pel bullying.

································································
DIMECRES - 3 de maig

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

-‘Soc guap@’?
Xerrada sobre la projecció de la imatge. A les 
19h a la Torre Bassas (c. Sabadell, 18).

································································
DIJOUS - 4 de maig 

-‘La sombra de la conjura’
Presentació del llibre a càrrec de l’autor, Sergio 
Alejo. A les 19h al Museu Vallhonrat (c. Sant 
Pere, 77-79). Org.: GCMR-CER.

-‘La memòria de l’arbre’
A càrrec de l’autora, Tina Vallès. A les 19h a la 
llibreria L’Ombra (c. Pere Esmendia, 21).

-Audiovisuals de muntanya
A les 19.30h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Org.: 
Centre Excursionista Rubí. 

-Duet de clavecins
Cicle de Música de Cambra. A càrrec de Marju 
Vatsell i Jordi Reguant. A les 21h a l’Escola de 
Música Pere Burés (c. Joaquim Blume, 28).

-Exposició sense arti sta!
A càrrec de SiArt. A la Torre Bassas (c. 
Sabadell, 18). Inauguració 28 d’abril. De 
dilluns a dijous de 12h a 14h i de 17h a 21h 
i divendres de 17h a 21.

-Rapanui en 3D
Exposició de fotografi es de Joan Díez a l’An-
ti ga Estació (c. Historiador Serra, s/n).  Inau-
guració 4 de maig a les 19.30h. De dilluns 
a divendres de 10h a 13.30h o de 16.45h a 
20.15h i dissabtes de 10h a 13.30h.

-‘Cuida’t les dents’
Mostra de la Diputació de Barcelona. Del 3 
al 17 de maig a la Biblioteca (c. Aribau, 5). 
De dilluns a d imarts de 16h a 21 hores, de 
dimecres a divendres de 10h a 14h i de 16h 
a 21h i dissabtes de 10h a 14h.

-Il·lustracions del medi natural a la riera 
de Rubí
De l’arti sta Quim Conca. A l’Ateneu (c. Xile, 
1-3) fi ns al 20 de maig. De dilluns a dijous de 
10h a 14h i de 16h a 21.30h. Divendres de 
16h a 21.30h i dissabtes de 10h a 13.30h.

-Materials sobre l’horti cultura
Exposició del Dia de la terra a la Biblioteca 
(c. Aribau, 5). Fins al 30 d’abril. De 16h a 
21h. De dilluns a dimats de 16h a 21 hores, 
de dimecres a divendres de 10h a 14h i de 
16h a 21h i dissabtes de 10h a 14h.

AGENDA
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Rubí viu un Sant Jordi dels més multi tudinaris

LARA LÓPEZ

La plaça del Doctor Guardiet 
es va tornar a omplir enguany 
de llibres i roses durant la tra-
dicional Diada de Sant Jordi, 
una de les celebracions més 
multi tudinàries que es recor-
den pel fet de ser diumenge. 
De fet, dissabte la festa ja va 
començar a escalfar motors.

Diverses llibreries locals, 
enti tats i parti ts políti cs van 
parti cipar de nou a la Diada 
de Sant Jordi amb les seves 
pròpies paradetes, des del 
dissabte a la tarda i durant 
tot el diumenge de la diada, 
de 10 a 21 hores. Els llibreters 
rubinencs destaquen que la 
coincidència de Sant Jordi en 
dia festi u va animar les ven-
des i l’ambient de la plaça.

Entre els llibres més ve-
nuts a la ciutat destaquen 
els autors nacionals i també 
algunes obres d’escriptors lo-
cals. Per exemple, al Racó del 
Llibre, els llibres més exitosos 
en català van ser ‘Nosaltres 
dos’ de Xavier Bosch, i ‘Rosa 

nitos para quedarse fritos’, 
llibres que van triomfar entre 
la canalla.

Altres propostes
D’altra banda, enti tats com la 
Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, Oriéntate en tu vo-
luntariado, el CRAC, Òmnium 
Rubí, Rubí d’Arrel, Castellers 
de Rubí, Fundación Vicente 
Ferrer o Oncolliga, entre 

de cendra’ de Pilar Rahola; 
mentre que els més venuts 
en castellà van ser ‘Patria’ 
de Fernando Aramburu, ‘El 
laberinto de los espíritus’ de 
Carlos Ruiz Zafón, novel·les 
que van esgotar existències a 
la parada del Racó del Llibre. 
També va triomfar la novel·la 
negra ‘Todo esto te daré’ de 
Dolores Redondo.

Un dels principals atrac-
tius de la celebració de la 
Diada a la nostra ciutat va 
ser la signatura de llibres per 
part d’escriptors locals, en-
guany amb deu parti cipants: 
Ana Terrats, Gracia Pérez, 
Javier Gil, Josep Maria Ibarra, 
Sònia González, Alejandro 
Rodríguez, Jorge Portela, Raúl 
Velasco, Maite Núñez i Antoni 
Casals. Desenes de rubinencs 
i rubinenques es van apropar 
a les parades de les llibreries 
locals per rebre les seves de-
dicatòries per part d’aquests 
autors.

Entre els més venuts des-
taquen els llibres de ‘La teixi-
dora de contes’, recull d’una 

trentena d’històries eròti-
ques a càrrec d’Anna Terrats; 
la novel·la ‘Silencios rotos’ 
sobre la història d’una immi-
grant andalusa a una anti ga 
colònia tèxti l; mentre que en 
l’àmbit de literatura infanti l 
destaquen les rubinenques 
Ester Farran amb ‘Poca bro-
ma amb les vacances’ i Sònia 
González, la Cuchu, que ha 
il·lustrat l’obra ‘Cuentos bo-

Els llibreters han valorat positi vament les vendes a la Diada. / Iban Coca

altres, també van parti cipar 
en la Diada amb parades de 
roses, llibres i altres objectes. 
La majoria de les entitats 
volien recaptar diners per als 
seus projectes solidaris o bé 
per a recaptar fons per noves 
accions.

Yolanda Ferrer, presiden-
ta d’Oncolliga Rubí, explica 
que van vendre postals per-
sonalitzades pels artistes 

locals Anna Tamayo, Quim 
Conca, Pep Borràs, Sandra 
Bea i Miquel Mas, a més 
d’elefants de feltre, ganxets i 
làmines personalitzades amb 
la imatge del Bòdum que 
recapten fons per ajudar els 
malalts de càncer. Per aques-
ta enti tat local, que compta 
amb un any de vida, el seu 
principal objecti u era donar 
a conèixer la seva existència 
entre els rubinencs i rubi-
nenques.

La plaça del Doctor Guar-
diet va comptar amb diverses 
activitats infantils que han 
congregat a molts infants i 
famílies, com el castell infl a-
ble temàti c sobre ‘La llegenda 
de Sant Jordi’ o l’espectacle 
familiar ‘El baladrer de Sant 
Jordi’.

La música també va ser 
molt present a la Diada amb 
les tradicionals caramelles 
de la Unió Coral Rubinenca, 
les sardanes del Foment de 
la Sardana o les cercaviles 
musicals de l’Associació Rubí 
Musical s. XXI.

Les roses van tornar a ser protagonistes de la celebració. / Localpres

‘Nosaltres dos’ de Xavier Bosch i ‘Patria’ de
Fernando Aramburu, entre els llibres més venuts

Espectacles infanti ls i actuacions musicals 
han estat algunes de les propostes de la Diada

Els més peti ts van gaudir de diferents espectacles i propostes infanti ls. / J.A. Montoya
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La Societat Coral Unió Rubinenca manté la tradició centenària de les caramelles ben viva 
i el passat cap de setmana va tornar a omplir els carrers de la ciutat. Amb el mateix entu-
siasme que quan van començar a cantar-se al Rubí del segle XIX, els cantaires de la coral 
van sortir dissabte a la tarda des del monument al mestre Josep Anselm Clavé, recorrent 
diversos carrers del centre i oferint les seves cançons als rubinencs. Diumenge va tenir 
lloc la tradicional cantada a la porta de l’Ajuntament i en diversos establiments del centre. 
Les caramelles tornaran a sentir-se encara dissabte vinent al migdia amb una cantada al 
Mercat Municipal. / Foto J. A. Montoya

les caramelles, una tradició centenària ben viva

animació amb la banda de l’associació Musical rubí S. XXI
La banda de l’Associació Musical Rubí S. XXI va animar dissabte a la tarda l’ambient, ja molt 
festiu, previ a la Diada de Sant Jordi. La banda va oferir una cercavila musical a la plaça del 
Doctor Guardiet i pels carrers de l’illa de vianants. / Foto J. A. Montoya

El Centro Aragonés de Rubí 
va celebrar aquest cap de 
setmana la festa de San Jorge, 
patró de la comunitat. Els 
aragonesos van participar 
d’una animada festa que va 
tenir lloc aquest diumenge 
a Ca n’Oriol. El bon temps 
va acompanyar una jornada 
que va arrencar a primera 
hora del matí amb un es-
morzar per als socis. Ja cap a 
les 11 hores la Tuna de Rubí 
va donar inici a les diverses 
actuacions programades. Els 
assistents van gaudir amb els 

animada festa dels aragonesos a 
Ca n’Oriol per celebrar San Jorge

temes més tradicionals de la 
Tuna, que va donar pas a una 
actuació de la colla gegantera 
de l’escola Teresa Altet, la 
ballada dels capgrossos de 
la colla a ritme de gralles i 
tambors. 

El matí va continuar amb 
una exhibició de coreogra-
fies de l’escola 8 Temps i, 
finalment, l’actuació del grup 
Somontano del Centro Ara-
gonés, que va interpretar i 
ballar les tradicionals jotes 
aragoneses. 

Posteriorment, unes 240 

persones van degustar la 
popular caldereta a l’estil 
aragonès.  Durant la tarda, els 
assistents van poder jugar a 
alguns jocs populars de l’Ara-
gó, com la rana o els bolos. 

D’altra banda, una quin-
zena de socis de l’entitat va 
assistir dissabte com a convi-
dada a la missa cantada que 
es va celebrar a la catedral 
de Barcelona en honor a 
San Jorge. Francisco Gracia, 
president de l’entitat, ha 
valorat molt positivament la 
celebració. / DdR

El folklore aragonès va estar molt present a la celebració. / J. a. Montoya

Bona acollida de la proposta per poder visitar el campanar
Com a novetat, aquest Sant Jordi la ciutadania ha pogut descobrir el campanar de l’església 
de Sant Pere i el seu rellotge de 1911 a través de visites guiades. Tots els grups previstos 
s’han omplert i 65 persones han descobert aquesta joia del patrimoni local. Des del Museu 
Municipal Castell es destaca l’interès que ha despertat la proposta i es valorarà repetir-la 
en una altra ocasió. / Foto Localpres

Magnífica actuació de l’Obrador 
Coral en el Concert de Sant Jordi

L’Obrador Coral va oferir el 
Concert de Primavera sota 
el títol ‘Rèquiem i somnis’ 
coincidint amb la diada de 
Sant Jordi. La nit del 22 
d’abril, l’església de Sant 
Pere es va omplir per seguir 
l’actuació de la coral rubi-
nenca, dirigida per Juanjo 
Grande. “El concert va ser 
fantàstic, crec que vam es-

tar molt bé i al públic li va 
agradar molt”, explica Con-
xita Albalate, membre de 
l’Obrador Coral. La formació 
coral va estar acompanyat 
per un quartet de cordes, 
un quartet de vents i quatre 
solistes. 

A la primera part del 
concert, van interpretar 
peces de Händel i Bach, 

mentre que en la segona es 
va escoltar el ‘Rèquiem’ de 
Mozart, una peça que el pú-
blic va reconèixer i va seguir 
amb entusiasme. Al final 
del concert, l’auditori es va 
posar dempeus per mostrar 
el seu reconeixement als 
cantants i músics, que van 
oferir una magnífica actua-
ció. / DdR

l’església es va omplir per seguir el concert de l’Obrador Coral. / Cedida
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Els rubinencs gaudeixen amb ‘Els solistes 
de la cobla’ de la Cobla Simfònica Catalana
LARA LÓPEZ 

La Cobla Simfònica Catalana 
va ser la protagonista del 
9è Concert de primavera 
organitzat pel Foment de la 
Sardana de Rubí i celebrat 
el passat dissabte a la tarda. 
Força públic va assistir al 
teatre La Sala per gaudir de 
l’espectacle “Els solistes de 
la Cobla”, concert de dues 
hores dirigit per Jordi Moli-
na, director de la formació. 
Va ser una actuació bastant 
diferent dels concerts de 
sardanes, ja que el repertori 
comptava amb diversos te-
mes de música per a cobla 
i només una sardana. “Mu-
sicalment va ser diferent, 
però és positi u, ja que van 
donar a conèixer algunes 
cançons entre el públic”, 
valora Josep Puigventós, 
president del Foment.

Durant la primera part 
del concert, la Cobla Simfò-
nica Catalana va interpretar 
la sardana ‘Juny’, l’obra lliu-
re per a cobla ‘Romança’ i 
la suite ‘Segadors a Barcelo-

na’, amb la parti cipació del 
solista Jordi Figaró, a més 
de ‘Segadors a Barcelona’, 
amb text escrit per Vicenç 
Villatoro i recitat en off  per 
Valentí  Maymó. A la segona 
part, del concert, es van es-
coltar peces adaptades per 
a cobla com les melodies de 
Lluís Llach a ‘Cançó d’amor a 
la llibertat’ (una versió amb 
arranjaments de Francesc 
Cassú), ‘Fantasia sobre mo-
ti us hongaresos’ de Franz 
i Karl Doppler, ‘Poema de 

l’amor que neix’ de Fèlix 
Martí nez i Comín, i ‘La festa 
de les trompetes’ de Leroy 
Anderson.

Aquest era el primer 
cop que la Cobla Simfònica 
Catalana, amb 15 músics i 
una programació de música 
lliure d’alt nivell, visitava 
Rubí. Puigventós explica 
que ja feia temps que volien 
apostar per la música de co-
bla i portar aquests músics 
a la ciutat. 

Tot i això, des de Foment 

xxxxxxx

de la Sardana, lamenten 
que no hi hagués més as-
sistència de públic, ja que 
va coincidir amb diverses 
activitats de Sant Jordi a 
Rubí i esperen recuperar 
el públic de les primeres 
edicions.

Diumenge al matí  es va 
celebrar una participativa 
audició de sardanes a càrrec 
de la cobla Les Casenoves 
en  una plaça Catalunya on 
hi havia un gran ambient 
festi u.

LITERATURA

Tina Vallès presentarà a L’Ombra 
‘La memòria d’un arbre’

L’escriptora guanyadora 
del Premi Llibres Anagra-
ma 2017 amb l’obra ‘La 
memòria d’un arbre, Tina 
Vallès, presentarà el seu 
llibre el 4 de maig a la llibre-
ria L’Ombra, al carrer Pere 
Esmendia. 

Es tracta d’una novel·la 
que explica la relació entre 

un infant i els seus avis quan 
aquests comencen a viure 
amb el seu net a través 
d’una escriptura fragmenta-
da molt atenta als detalls. 

La presentació de ‘La 
memòria d’un arbre’ es 
farà a les 19 hores dins del 
marc del Club de Lectura de 
l’Ombra. / DdR

Sergio Alejo presenta la novel·la  
‘La sombra de la conjura’
L’escriptor de Sant Cugat 
Sergio Alejo presenta el 4 
de maig a les 19 hores al 
Museu Vallhonrat la ter-
cera part de la trilogia ‘Las 
crónicas de Tito Valerio 
Nerva’, una obra ti tulada 
‘La sombra de la conjura’. 

El Grup de Col·labora-
dors del Museu de Rubí-
Centre d’Estudis Rubi-
nencs (GCMR-CER) orga-
nitza aquesta acti vitat, en 
la qual l’autor aprofi tarà 
per signar exemplars. / 
DdR

Imatge del Concert de primavera organitzat pel Foment de la Sardana. / Lara López

Tina Vallès presentarà el seu llibre a L’Ombra. / Cedida
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David Otero, Dasoul i Sweet California 
completen el cartell de los40 Primavera Pop
Marta Cabrera

L’emissora Los 40 Principa-
les ha presentat el cartell 
complet del festival Los40 
Primavera Pop, que tindrà 
lloc a Rubí el 12 de maig a 
partir de les 19 hores a l’Es-
cardívol. Els caps de cartell 
del festival, que tindrà una 
durada aproximada de tres 
hores i mitja, són els colom-
bians Cali y El Dandee, au-
tors de temes tan coneguts 
com ‘Yo te esperaré’ o ‘Por 
fin te encontré’; el canari 
Dasoul, que signa el sonat 
‘Él no te da’ i que fa poc va 
oferir una xerrada al Regi-
na Carmeli; el trio Sweet 
California, que causa furor 
entre els adolescents;Blas 
Cantó, guanyador del pro-
grama de televisió ‘Tu cara 
me suena’, David Otero, 
exmembre d’El Canto del 
Loco i Yall, autors de la 
cançó ‘Hundred miles’.

També està previst que 
actuïn en aquest festival 
gratuït el trio de València 
Bombai, la cantant Ana 

Mena, el grup colombià 
Piso 21, l’eurovisiva Barei, 
la banda catalana Vuit, el 
quintet Bromas Aparte, els 
joves Ender, la banda de 
rock&roll Marlon i Carlos 
Marco, exmembre, com 
Blas Cantó, d’Aurin.

El cartell al complet 
s’ha presentat als estudis 
de Ràdio Barcelona aquest 
matí, amb la presència del 
presentador de la cadena 
Tony Aguilar i l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Martínez.

La màxima responsable 

municipal ha desitjat que 
sigui “una gran festa, que 
atregui molts rubinencs i 
moltes altres persones vin-
gudes de fora de la ciutat”. 
Està previst que el festival 
musical tingui un seguiment 
d’unes 10.000 persones a 
l’Escardívol, moltes de les 

quals arribaran a Rubí en 
transport públic.

Aguilar, que ha explicat 
que els artistes oferiran 
entre una i tres cançons, 
recorda que el festival ha 
servit de “talismà” per als 
artistes que han participat, 
algun dels quals, com Lady 
Gaga, eren uns descone-
guts quan van participar 
en l’espectacle, que fa 15 
anys que es realitza i que 
aquest any té com a seus 
Rubí, Madrid i Màlaga.

una quinzena 
d’artistes oferiran 
una actuació 
musical gratuïta 
a l’escardívol

Sweet California és un dels grups que actuarà al festival del 12 de maig. / Cedida

dansa

el ballet de Moscou porta 
‘el llac dels cignes’ a la Sala

reDaCCió

La companyia Ballet de 
Moscou posarà en escena 
aquest diumenge una de les 
obres de dansa més emble-
màtiques i representades al 
món: ‘El llac dels cignes’, una 
proposta escènica realitzada 
sobre la magistral peça del 
compositor rus Piotr Ilitx 
Txaikovski.

Escrita per Vladmimir 
Begichev i Vasily Geltzer, el 
muntatge ‘El llac dels cignes’ 

segueix la història d’amor 
entre la dona-cigne Odette 
i el jove príncep Sígfrid.

Dividida en quatre actes 
i amb coreografies de Lev 
Ivanov i Marius Petipa, el 
Ballet de Moscou l’ha re-
presentat en escenaris de 

tot el món.
‘El llac dels cignes’ es 

podrà veure el 30 d’abril a 
les 18.30 hores al teatre La 
Sala i les entrades tenen un 
cost de 35 euros. En el cas 
dels majors de 65 anys, pen-
sionistes, jubilats i persones 
amb el carnet de la Biblio-
teca el preu és de 26 euros. 
Per a grups d’un mínim 
de 10 entrades els tiquets 
tenen un cost de 20 euros 
i s’han de reservar a info@
factoriacultural.com. 

La companyia interpretarà l’obra de Txaikovski. / The Moscow Ballet

el Celler acull la projecció 
del documental danès 
‘amateurs a l’espai’
Una història sobre com dos 
enginyers es proposen arri-
bar a l’espai construint un 
coet a casa seva és l’argu-
ment del documental del 
mes al Celler, ‘Amateurs a 
l’espai’. 

Es tracta d’una pro-
ducció danesa dirigida per 
Max Kestner que segueix el 
dia a dia de Kristian i Peter, 

dos amics que volen sortir 
de l’atmosfera terrestre 
amb el mateix pressupost 
que costaria construir un 
cotxe. 

Guanyador de diversos 
premis a Estònia, Finlàn-
dia i els Països Baixos, el 
documental es projectarà 
aquest divendres a les 19 
hores. / DdR

Festival de microteatre a 
l’espai Jove torre bassas
Les companyies joves rubi-
nenques de teatre Escena 
13, Tiamat Teatre, C’est la 
Vie i Fata Morgana partici-
paran aquest dissabte en 
el primer festival ‘Adictes 
al microteatre’. 

Es tracta d’un muntatge 
teatral que tindrà lloc entre 
les 18 i les 21 hores a l’Espai 
Jove Torre Bassas i que con-
sistirà en la representació 
simultània de quatre obres 
de teatre que tenen com 
a punt en comú les noves 

addiccions. 
Escena 13 representarà 

‘Azúcar 92’; Tiamat Teatre, 
‘Addictes a la felicitat’; Fata 
Morgana, ‘El rodamón que 
era cec (i ara ja no ho és)’; i 
C’est la Vie, ‘Red Mirror’. 

Les quatre obres de 
teatre de petit format es 
representaran alhora i hi 
haurà quatre grups d’una 
quinzena de persones que 
aniran rotant per l’espai 
per tal de veure les quatre 
representacions. / DdR

‘regreso al futuro’, la 
película de la setmana
El teatre municipal La Sala 
acull aquest divendres a 
les 21 hores la projecció 
de la pel·lícula ‘Regreso al 
futuro’, un film de Robert 
Zemeckis amb Mic-
hael J. Fox, Chris-
topher Lloyd i Lea 
Thompson.

‘Regreso al fu-
turo’, estrenada el 
1985 és una de les 
pel·lícules de culte 
de la ciència-ficció 
i del gènere fantàs-
tic. Els viatges en 

una màquina del temps 
són la principal característi-
ca d’aquest títol que va ob-
tenir quatre nominacions 
als premis Oscar. / DdR

teatre

música

l’obra clàssica de 
la dansa russa 
està basada en la 
magistral obra de 
txaikovski

Vermut musical 
al Celler amb 
el grup blue 
Funky Mamma

La plaça del Celler ofe-
reix aquest diumenge 
a les 12.30 hores una 
nova actuació del cicle 
de vermuts musicals. 

En aquesta ocasió, 
l’actuació anirà a càrrec 
del grup de jazz i funk 
Blue Funky Mamma, for-
mat pel bateria rubinenc 
Serginho Moreira, inte-
grant de Maldita Nerea, 
el saxo tenor Joan Casas, 
el guitarrista Santi Fe-
noll, i Azorín Fenoll als 
teclats. L’actuació serà 
gratuïta i hi haurà servei 
de bar. / DdR

Cicle gratuït de la saga 
‘Star Wars’ a l’ateneu
Coincidint amb el 30è ani-
versari d’Amics de l’Astro-
nomia TRI-A i amb el 40è 
aniversari de l’estrena de la 
primera pel·lícula de la saga 
‘Star Wars’, l’entitat ha pro-
gramat un cicle de films. 

La primera projecció 
serà el 5 de maig a les 22.30 
hores a l’Ateneu i es podrà 
visualitzar la darrera pel-
lícula de la saga: ‘Rogue 

One’. El segon passi serà el 
26 de maig, amb la projec-
ció del llargmetratge ‘Epi-
sodi 4: La nova esperança’, 
també a les 22.30 hores a 
l’Ateneu. Les dues projecci-
ons són gratuïtes i obertes 
a tothom.

TRI-A té previstes més 
activitats per commemorar 
el seu aniversari durant el 
mes de juny. / DdR

Fotograma del film. 

Serginho Moreira. / Cedida
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Merescuda victòria de l’olímpic contra 
el san Mauro, un rival directe

Veterans-Pueblo Nuevo  2-2
PB St. Cugat-Amateur B  3-1 
Eric.
Juvenil-Sabadellenca  4-3 
Rivas (2) i Ruiz (2).
Cadet B-Junior  1-3 
Alejandro.
Júnior-Infantil A  2-0
Infantil B-PB R. Llorens       2-1 
Kike i Gerard.
Mercantil-Aleví A  3-1 
Unai.
Aleví B-PB R. Llorens         1-11 
López.
Aleví C-Montcada  8-1 
Rainer (4), Salvador, Raúl, Iker i 
Kilian.
PB R. Llorens-Aleví D         1-11 
Iván (3), Manel (3), Pau (3) i Axel 
(2).
Rubí UE-Benjamí A  7-2 
Axel.
EF Montcada-Benjamí B   12-1 
Diego.
Benjamí D-EF Ripollet  4-3 
Solá, Muñiz, Ibañez i Dominguez.
Júnior-Prebenjamí B  5-0

resultats

CD OLIMPIC CAN FATJÓ - UD SAN MAURO             1- 0 

cD olIMPIc can fatJÓ: Buyo, Pol, Lolo (Cabanas), Albert 
(Mauri), Baby, Pablo Borges, C. Pereira (C. Esteban), Peroni 
(Sergio), Dani García, Marc Ruíz i Ponsich. 
uD san Mauro: Jose, Alex (Bilal), Oscar (Alex), Pedro, Eric, 
Marc, Luís, Jordi, David , Josué (Enric) i Carlos. 
Àrbitre: Lazar Bakkali, Chaid (Bé).
gols: 1-0 Carlos Esteban (80’).
targetes: Pol, C. Pereira / Eric, Marc.

José VErDE

Important  v ictòr ia  de 
l’Olímpic Can Fatjó (1-0) 
davant un rival directe a la 
classificació com és el San 
Mauro. Tots dos conjunts 
es jugaven tres punts molt 
importants per allunyar-se 
de la zona de perill cap al 
descens.

La primera part, igua-
lada i equilibrada, va te-
nir poca història. Els dos 
equips van buscar el domini 
del centre del camp i les 
ocasions de gol van ser 
escasses, amb poca feina 
pels porters. Quaranta-cinc 
minuts que al final van ser 
quaranta-vuit, ja que l’àr-
bitre va afegir tres minuts 
més perquè el partit va 
estar detingut per poder 
assistir a Cristian Pereira, a 
qui se li va sortir l’espatlla 
de lloc. Xavi Quesada, fi-
sioterapeuta de l’Olímpic, 
va aconseguir col·locar-lo 
de nou i el davanter de 
l’Olímpic va poder finalitzar 
la primera meitat.

En l’inici de la segona 
part, Cabanas va haver 

de substituir a Lolo, amb 
molèsties al turmell dret. 
El canvi no va afectar la 
tàctica de Toni Centella. El 
que sí que va canviar va ser 
la tònica del partit, ja que 
l’Olímpic es va fer amb el 
domini del joc des de l’inici i 
cada cop es va apropar més 
a la porteria contrària.

De fet, el porter José va 
haver de realitzar dues es-
plèndides aturades per evi-
tar el gol dels de Can Fatjó. 
L’entrada al terreny de joc 
de Mauri i Carlos Esteban 
per Albert i Cristian Pereira 
van ser determinants, ja 
que el pitxitxi local, Carlos 

Esteban, encertava el remat 
a porta en el minut 80 per 
posar l’1 a 0 en el marcador 
en mig d’un important do-
mini local.

El tècnic visitant, Ma-
nuel Rodríguez, va efectuar 
tres canvis per intentar 
frenar el joc de l’Olímpic 
cada cop més perillós. Pas-
sava el temps i cada cop es 
veia més a prop el 2-0 que 
l’1 a 1.

Les insistents reclamaci-
ons a l’auxiliar i al col·legiat 
van costar-li al San Mauro 
veure com el porter su-
plent rebia doble groga a la 
banqueta i era expulsat del 
camp, com també ho va ser 
el tècnic que va veure ver-
mella directa en el 86.

Amb l’1 a 0 en el mar-
cador va arribar el final del 
partit. Una victòria molt 
important per a l’Olímpic 
que s’allunya dels llocs de 
descens directe, però que 
haurà d’arrodonir la jugada 
diumenge vinent a casa 

davant el Ciudad Coope-
rativa si vol veure la resta 
de la temporada amb més 
tranquil·litat. El partit serà 
a les 12 hores.

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

2a catalana grup 3
eQuIP Pts.

CAN VIDALET 64
U. BELLVITGE 59
ESPLUGUENC 54
SANT JOAN DESPÍ 53
ATL. SANT JUST 45
JÚNIOR 44
FONTSANTA 41
MARIANAO 41
ATL. PRAT 40
ATL. VILAFRANCA 38
GORNAL 38
olÍMPIc 37
M. IGUALADA 35
MARTORELL 33
SAN MAURO 32
DINÀMIC BATLLÓ 26
MOJA 23
C. COOPERATIVA 21

rugbI | llIga

Els rubinencs Joel Moraira 
i Eric salcedo, campions 
de lliga amb el sant Cugat

Els rubinencs Joel Moraira i 
Eric Salcedo, integrants del 
Club de Rugbi Sant Cugat, es 
van proclamar el passat cap 
de setmana campions de 
la lliga Sub18 de Catalunya 
després d’imposar-se de 
forma clara a l’equip de la 
Santboiana. 

El partit, disputat al mí-
tic camp de la Foixarda de 
Montjuïc i sota un sol acla-
parador, va estar dominat 
en tot moment per l’equip 
santcugatenc. La primera 
part la va guanyar el Sant 
Cugat, que no va abaixar la 
guàrdia en cap moment, per 

10-6. Va ser una gran final, 
amb un equip dominador 
i una Santboiana que no 
tenia res a perdre i que va 
pressionar molt als jugadors 
rivals. 

El partit, en un ambient 
festiu i molt respectuós, 
va deixar moments molt 
emocionals amb el joc de 
la davantera, creant espais 
que els de Sant Cugat van 
aprofitar per guanyar punts. 
Al final, 34-18, un triomf 
que facilita al conjunt dels 
dos rubinencs l’accés direc-
te al Campionat d’Espanya, 
competició per la qual tant 
Moraira com Salcedo dis-
putaran. 

Joel Moraira i Eric salcedo formen part de l’equip sub18 del Club 
rugbi sant Cugat. / Cedida

futbol | entItats

La penya Blaugrana ramon Llorens surt 
al carrer per celebrar sant Jordi 
La Penya Blaugrana Ramon 
Llorens de Rubí va sortir 
al carrer diumenge passat 
per sumar-se a la celebra-
ció del Dia de Sant Jordi. 
Els membres de l’entitat 
van muntar una paradeta 
a la plaça Catalunya, amb 
roses i amb llibres relacio-
nats amb el Barça i amb la 
mateixa penya. Va ser una 
jornada de contacte amb 
socis i simpatitzants, amb 
animades tertúlies sobre el 
futbol base del club i sobre 
el partit del dia, el derbi Real 
Madrid-FC Barcelona. 

Al migdia, el president 
de la Penya, Josep Capmany, 
i el tresorer, Josep Matarín, 
van ser entrevistats a l’es-
pecial Sant Jordi de Ràdio 
Rubí. 

Ja a la tarda, sobre les 
20 h, socis i simpatitzants 
es van traslladar al local 
de la Penya, situat al carrer 
Unió, 12, per preparar les 
pantalles perquè tothom 
pogués seguir el partit Ma-
drid-Barça. La jornada va 
finalitzar amb la celebració 
de l’emocionant victòria del 
Barça per 2-3. / P.B. 

Membres de la penya, a la parada de roses i llibres que van instal·lar 
a la plaça Catalunya. / Cedida

L’olímpic va dominar a la segona part. / J. M. Villena

Núria JuLià Fosas

cIclIsMe | btt

El Galibikers participarà 
a la titan Desert 2017

El club ciclista Galibakers 
participa en la Titan Desert 
2017, una de les proves de 
BTT més dures del planeta, 
que es disputa entre el 30 
d’abril i el 5 de maig al desert 
d’El Marroc. 

Iñaki Domingo ‘el presi’, 
Sergio Pérez ‘el cabrilla’ i 
Marcos Gacía ‘el copito’ són 

els integrants del Galibakers, 
un club ciclista d’amics que té 
la seva seu al Bar Galicia. Està 
previst que els tres rubinencs 
participin en la Titan Desert 
2017, dividida en 6 etapes. 
Els participants hauran de 
recórrer 612 km íntegrament 
pel desert amb les seves bici-
cletes tot terreny. / DdR

El Galibakers està format per Iñaki Domingo, Sergio Pérez i Marcos 
García. / Cedida
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ESCACS | TORNEIG

Una quarantena d’infants 
disputen el IV Torneig 
d’escacs i tennis taula 
El IV Torneig de promo-
ció d’escacs i tennis taula, 
disputat dissabte passat a 
les instal·lacions de l’escola 
Regina Carmeli, va comptar 
amb la participació d’una 
quarantena de nens de la 
nostra ciutat. La jornada, 
fruit de la col·laboració entre 
l’Associació d’Escacs Rubi-
nenca i el CE Regina Carmeli, 
està des� nada a la promoció 
d’aquests esports minorita-
ris, però enriquidors en l’ajut 
a la formació intel·lectual 
dels escolars. 

D’altra banda, els sèniors 
de la Rubinenca s’estrenaven 
al Campionat de Terrassa 

amb sort diversa i duel local 
per començar. Així, Albert 
Martínez es va imposar a 
Francesc  Pina, mentre que 
Manuel Sierra també va gua-
nyar el seu enfrontament. 
La resta de membres de la 
Rubinenca van perdre.

Pel que fa al Torneig de 
Llinars del  Vallès, el rubinenc 
Adrián Campos, després de 
guanyar a Sabadell i fer un 
magnífic torneig a l’Obert 
internacional de La Robla a 
Madrid, va cedir unes taules 
a la primera par� da. Tampoc 
va tenir sort Nèstor Jiménez, 
que va perdre el seu enfron-
tament. / AER

ESPORT BASE | AJUTS

80.000 euros per ajuts espor� us 
des� nats a infants i adolescents
MARTA CABRERA

L’Ajuntament obrirà en els 
propers dies una línia de 
subvencions per a la pràc� -
ca espor� va entre infants i 
adolescents de famílies amb 
pocs recursos. Es tracta del 
segon any que es duen a 
terme aquests ajuts, fruit 
d’un pacte entre el govern 
i Convergència Democrà� ca 
de Catalunya (CDC) a l’inici 
del mandat.

En la primera edició 
de les subvencions, es van 
atorgar 193 ajuts i es van 
des� nar 72.000 euros.

Per la segona edició, 
el consistori ha previst un 
pressupost de 80.000 euros 
i aviat s’obrirà el termini 
perquè les famílies puguin 
optar als ajuts: “La primera 
edició ha funcionat molt bé 
i ha permès que les famílies 
que ho necessi� n � nguin un 
acompanyament per part 
de l’administració”, afi rma 
l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 

Mar� nez.
Podran optar a les be-

ques els infants i joves de 
4 a 18 anys que estiguin 
federats o participin en 
compe� cions escolars. En 
canvi, no hi podran optar 
aquells infants que prac� -
quin esport fora de la ciutat, 
encara que es trac�  de dis-

la convocatòria són exacta-
ment les mateixes que les 
de l’any passat. L’alcaldessa 
ha afirmat que de cara a 
l’any vinent es modifi caran 
les bases.

Les subvencions cobri-
ran les despeses de la tem-
porada 2016-2017 i aniran 
directament als clubs.

ATLETISME | FONS

Mònica Crisol queda desena en el Campionat 
de Catalunya de mitja distància
Mònica Crisol, triatleta del Club 
Natació Rubí (CNR), ha assolit 
la desena posició en categoria 
absoluta en el Campionat de 
Catalunya de mitja distància, 
disputat a Deltebre. Crisol, que 
va afrontar els 3.000 metres en 
natació, els 90 Km en bicicleta i 
20 Km de cursa a peu, va compe� r 
de manera brillant, aconseguint 
una meritòria desena posició i 
demostrant el seu gran moment 
de forma. / CNR Crisol va demostrar el seu gran moment de forma. / Cedida

Els espor� stes que 
prac� quin esport 
fora de la ciutat 
no podran optar 
als ajuts

ciplines que no s’ofereixen 
a Rubí, com l’hoquei o el 
rugbi, ja que les bases de 

Podran optar als ajuts els infants i joves de 4 a 18 anys que es� guin federats o par� cipin en la compe� ció 
escolars de clubs locals. / M.C.

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

El Cent Pa� ns haurà de remuntar 
per disputar la fi nal de la lliga

El Sènior Masculí del Cent 
Pa� ns va perdre en l’anada 
de la semifi nal de la Lliga 
Elit per un ajustat 5-6 con-
tra l’Espanya.

Va ser un par� t apassi-
onant, un dels millors de la 
temporada, que va comen-
çar bé pels interessos dels 
rubinencs quan Edu i Simó 
van fer dos gols només ar-
rencar el duel.

Els mallorquins no es 
van arrugar i van aconseguir 

empatar abans d’arribar a la 
mitja part. Marcus va tornar 
a marcar per avançar els 
rubinencs, però l’Espanya 
va tornar a empatar.

Els de Mallorca van 
aconseguir fer el 3-4, però 
Edu va marcar per empatar 
el partit i arribar al tram 
final amb les opcions de 
victòria intactes. Quan fal-
tava un minut, Lluís Torres 
va marcar el cinquè gol, 
que semblava que havia de 

donar el triomf als locals, 
però l’Espanya va empatar 
poc abans de fi nalitzar el 
temps reglamentari. En la 
pròrroga, el conjunt balear 
va aconseguir fer el gol d’or 
i endur-se el triomf.

Amb aquest resultat, 
el Cent Patins haurà de 
remuntar l’eliminatòria en 
camp contrari aquest cap 
de setmana per aconseguir 
plantar-se a la fi nal del cam-
pionat de lliga. / HCR

Els rubinencs van caure a casa per 5-6 i hauran de remuntar la semifi nal a Mallorca. / Cedida

El torneig es va disputar al pavelló del Regina Carmeli. / Cedida



Divendres, 28 d’abril de 2017ESPORTS 31
WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

  RESULTATS 
Juvenil Masculí - CN Atl. Barceloneta  6-12
CN Granollers - Cadet Masculí  -8
CN Martorell/Vallirana - Cadet Femení Rubí 5-10
Infantil mixt - CN Atl. Barceloneta  8-19
UE Horta - Infantil Femení  
Aleví B - CN Sant Feliu   1-2

El Sènior Masculí del CNR perd la categoria 
després de dues temporades històriques

El Sènior Masculí del Club 
Natació Rubí (CNR) va per-
dre contra el Club Natació 
Terrassa per un clar 5-12 
en la darrera jornada de 
la competició de Divisió 
d’Honor de waterpolo. 

Amb aquest resultat 
es confirma el descens 
directe a la Primera Divisió 
Nacional després de dues 
temporades històriques 
per al club rubinenc, mili-
tant a la màxima categoria 

L’equip masculí del CNR no ha pogut conservar la categoria i jugarà a Primera l’any vinent. / Cedida

del waterpolo estatal.
El CNR està molt agraït 

a tota la plan� lla i al cos 
tècnic pel seu gran esforç 
i dedicació per competir 
de manera excepcional en 
una compe� ció en la qual 
la resta de clubs gaudeixen 
d’unes condicions molt 
més adients per compe� r 
en una lliga professionalit-
zada. Cal recordar que el 
conjunt rubinenc ha hagut 
de disputar els par� ts com 

a local a les instal·lacions 
del CN Molins de Rei, ja que 
la piscina de Can Rosés és 
de 25 metres i la norma-
� va exigeix piscines de 33 

metres.
De cara a la pròxima 

temporada, el club vol que 
l’equip recuperi la catego-
ria i torni a jugar a l’elit del 
waterpolo.

Setenes a la lliga
Per la seva part, el Sènior 
Femení va caure per la 
mínima, 9-10, davant el 
CN Moscardó. El conjunt 
madrileny, amb aquest 
resultat, assoleix la quarta 
posició i disputarà els play-
off  de la lliga. 

Les rubinenques han 
fi nalitzat en una més que 
meritòria setena posició, 
tot i els canvis pa� ts per 
l’equip al fi nal de la tempo-
rada anterior. / CNR

NATACIÓ | TROFEUS

El CNR par� cipa a la 5a jornada del 
circuit de trofeus de Catalunya
El Sènior  Masculí del Club 
Natació Rubí (CNR) va par-
� cipar el passat cap de set-
mana en la 5a jornada del 
circuit de trofeus de Catalu-
nya i en el Trofeu Sant Jordi, 
organitzats tots dos pel Club 
Espor� u Mediterrani. 

En el marc de la jornada 
del circuit de trofeus, la ne-
dadora del CNR Silvia Mar�  
va disputar dissabte la fi nal 
dels 100 m lliures i va fer un 
registre d’1’01’’50, ocupant 
la setena posició i accedint 

a la final. En aquesta, va 
ser sisena, amb un temps 
d’01’’36. 

Per la seva part, el diu-
menge va ser el torn dels 
alevins i infan� ls que van 
par� cipar en el Trofeu Sant 
Jordi. La competició, en 
piscina de 50 metres, va 
comptar amb la par� cipa-
ció de trenta clubs d’arreu 
de Catalunya i prop de 500 
nedadors i nedadores. Els 
rubinencs van realitzar una 
bona actuació.  / CNR

Els alevins del CNR van tenir una molt bona actuació al Trofeu Sant 
Jordi. / Cedida

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET TAEKWONDO | TORNEIG

L’AMPA de l’escola Joan Maragall celebra
el segon torneig escolar de taekwondo
L’AMPA de l’escola Joan Ma-
ragall va celebrar a l’equipa-
ment educa� u el segon tor-
neig escolar de taekwondo 
Joan Maragall. 

Hi van par� cipar en les 
modalitats tècniques i de 
combat un total de 58 in-
fants d’entre 3 i 12 anys. A 
més d’alumnes de l’escola, 
també van participar es-
por� stes del Pau Casals, del 
Teresa Altet, del Mossèn 

Cinto, del Balmes Rubí i 
de l’Associació Gimnàs� ca 
d’Ullastrell. 

A més, el Balmes va fer 
una exhibició de tècnica i de 
combat. / Balmes Rubí

Derrota del primer equip de l’Horitzó
L’Horitzó A no va poder gua-
nyar al camp del líder, el SESE 
Spurs i va caure derrotat de 
forma contundent per 87-49. 
L’equip vallesà va tenir mol-
tes difi cultats i no va saber 
superar els barcelonins, que 
van ser superiors. Pel CE 
Horitzó van anotar Miquel 
Patón (30), Iván Perálvarez 
(13), David Solá (4) i Toni 
Torres (2).

Pel que fa a l’Horitzó B 
tampoc va tenir el seu millor 
dia i va perdre a casa contra 

el Lluïsos de Gràcia C per 
16-34. D’aquesta forma, el 
conjunt gracienc es procla-
ma virtual campió de lliga, 
mentre que els del Vallès 
es jugaran el sotscampionat 
contra El Vilar en la propera 
jornada. Per l’Horitzó B van 
anotar José Roldán (10), 
Helena Corbella (4) i Aaron 
Morales (2).

Pel que fa a l’Horitzó 
C va aconseguir un triomf 
contra el Prodis B per 19-10 
i encadena dues victòries 

consecutives a la lliga. Pel 
conjunt vallesà van par� cipar 
Adrià Cubillas, Adam Delga-
do, Sergi Andreu, Jonathan 
García, Daniel Latre i Yerai 
Asensio.

Per úl� m, el club instal-
lar una parada a la plaça 
Catalunya amb mo� u de la 
diada de Sant Jordi durant 
tot el dia. En aquest espai, 
els col·laboradors i voluntaris 
de l’en� tat van oferir roses, 
llibres, manualitats i llamina-
dures. / DdR

Els par� cipants al torneig escolar. / Cedida
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