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L’Ofi cina Municipal d’Escolarització
s’ubicarà a l’OAC, segons l’alcaldessa
CRISTINA CARRASCO

L’alcaldessa, Ana M. Mar� -
nez, ha anunciat que Rubí 
comptarà aviat amb la re-
clamada Ofi cina Municipal 
d’Escolarització (OME) i que 
aquesta s’ubicarà al mateix 
edifi ci on actualment hi ha 
l’Ofi cina d’Atenció a la Ciu-
tadania (OAC).

Segons Mar� nez, l’OME 
permetrà centralitzar tot 

L’ofi cina facilitarà a les famílies tot el procés de matriculació dels 
seus fi lls. / Arxiu

el procés de matriculació 
dels infants rubinencs en 
un únic espai, possibilitant 
ges� onar l’oferta de places 
escolars dels centres de la 
ciutat sos� nguts amb fons 
públics, és a dir, els públics i 
els concertats.

Cal recordar que Rubí va 
tenir aquest servei durant el 
curs 2006-2007, cofi nançat 
entre l’administració local i 
la Generalitat, però l’ofi cina 

només va estar oberta un 
any. 

Des d’aquell moment, 
diverses forces polí� ques, 
com Inicia� va per Catalunya 
o Esquerra Republicana, 
han coincidit en la neces-
sitat que la ciutat recuperi 
aquest servei. De fet, el Ple 
de l’Ajuntament va aprovar 
l’any 2016 una moció en 
aquest sen� t. 

La màxima responsable 
municipal ha apuntat que 
la intenció és que l’Ofi cina 
atengui sol·licituds durant 
tot el curs i no només en 
època de preinscripcions. 

Segons ha explicat Mar-
tínez, l’Ajuntament ja té 
avançats els tràmits per 
obrir aquest nou servei i 
només faltaria acabar de 
formalitzar l’acord amb la 
Generalitat.

Distribució equilibrada de 
l’alumnat
L’alcaldessa ha ressaltat que, 
a banda d’oferir informació 
sobre l’oferta educa� va local 
i d’acompanyar les famílies 
en el procés de matriculació, 
el servei ha de servir perquè 
“la ciutat � ngui una distribu-
ció equilibrada de l’alumnat 
amb necessitats educa� ves 
específiques, que en per-
me�  la seva integració”. En 
aquest sentit, ha recone-
gut que aquesta distribució 
equilibrada és una de les 
assignatures pendents de la 
ciutat, ja que hi ha centres 
que tenen concentracions 
molt elevades de nouvin-
guts i de famílies amb pocs 
recursos. “L’OME ens serà 
una eina ú� l per acabar amb 
la segregació escolar”, consi-
dera la primera edil.

Tanquen el pipicà 
del parc de La Serreta 

Zona d’esbarjo per a gossos del parc de La Serreta. / Cedida

Davant les queixes del ve-
ïnat per les molès� es que 
els generava la zona d’es-
barjo per a gossos del parc 
de La Serreta, l’Ajuntament 
ha decidit tancar la instal-
lació. 

L’espai està ubicat en un 
extrem del parc de La Serre-
ta, molt a prop d’un bloc de 
pisos. El veïnat es queixava 
del soroll que produeixen 
els lladrucs dels gossos i de 
les converses dels usuaris 
de la zona d’esbarjo, que 
no tenia limitació horària. 
També havien denunciat 
les males olors de l’espai, 
ja que alguns usuaris no 
recollien les deposicions 
dels animals, malgrat ser 

obligatori. Davant les reite-
rades queixes, l’Ajuntament 
tancarà el pipicà a par� r del 
3 d’abril. 

Segons el consistori, 
els usuaris que fins ara 
portaven els seus gossos 
a aquesta zona d’esbarjo 
tenen a la seva disposició 
altres espais propers, com 
ara el que hi ha ubicat al 
carrer Lepant, a tocar de 
la plaça d’Andalusia, i el 
de la C-1413a– carretera 
de Terrassa, tots dos sense 
limitació horària. 

Actualment, la ciutat 
compta amb una vintena 
de zones d’esbarjo per gos-
sos repar� ts en diferents 
punts del municipi. / DdR
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Treballadors de Correus denuncien que Rubí
compta amb el pitjor servei de Catalunya
CRISTINA CARRASCO

“Rubí té el pitjor servei de 
Correus a Catalunya”. Així 
de contundents es mostren 
alguns treballadors de l’ofi -
cina de Correus a la nostra 
ciutat, que assenyalen que 
la reducció de personal 
sumat a l’increment de la 
càrrega de treball fa impos-
sible oferir un bon servei a la 
ciutadania. “Estem sempre 
desbordats”, apunten.

Joan Vara, treballador de 
Correus Rubí i membre del 
sindicat CGT, mostra el docu-
ment ‘Lliga de l’Exceŀlència’, 
un rànquing intern de Correus, 
que, a data de gener del 2018, 
situa la nostra ciutat en l’últi m 
lloc de la classifi cació pel que 
fa a la qualitat del servei entre 
gairebé una quarantena de 
ciutats catalanes –les que 
tenen més de 15 seccions de 
reparti ment–. Per a obtenir 
la puntuació, es valoren dife-
rents indicadors, com ara la 

anys s’ha incrementat la 
paqueteria i el nombre 
d’enviaments per compres 
a través d’internet. “L’acu-
mulació és tan important 
que no aconseguim aixecar 
el cap”, apunten. Actual-
ment, hi ha 34 zones de 
repartiment, és a dir, 34 
carters i dues furgonetes.

En aquest sentit, des 

qualitat en els terminis de 
lliurament de paquets o el 
nombre de reclamacions 
de serveis atribuïbles al 
reparti ment.

Sergi Laquente, també 
carter rubinenc, assenya-
la que els problemes es 
remunten a l’any 2014, 
quan l’empresa va reduir la 
planti lla en un 20%, el que 

va suposar 8 carters menys 
per cobrir tot el municipi. 
“No es pot oblidar que la 
ciutat ha continuat crei-
xent, que ja hi viuen 75.500 
ciutadans, que té una gran 
extensió en urbanitzacions 
i que compta amb el segon 
polígon industrial més gran 
d’Espanya”, afegeix Vara.

A més, en els darrers 

Actualment, hi ha 34 carters i dues furgonetes reparti nt a la ciutat. / Iban Coca

El sindicat CGT anuncia mobilitzacions per reclamar millores i demana el suport ciutadà
de la CGT denuncien que la 
càrrega de treball i les rei-
terades queixes que reben 
dels usuaris cada jornada 
han comportat un incre-
ment de les baixes per es-
très, ansietat i depressió. A 
banda de denunciar la situ-
ació a l’empresa, de la qual 
asseguren que no han rebut 
resposta, el sindicat també 
ha denunciat la situació a 
Inspecció de Treball.

Davant la manca de 
resposta a les seves deman-
des, el sindicat ha contactat 
amb els diferents grups 
municipals sol·licitant que 
presentin una moció al 
Ple de l’Ajuntament per tal 
que aquest reclami “que 
se solucionin les defi cièn-
cies” i es pugui oferir “un 
servei postal públic i de 
qualitat a Rubí”. També han 
anunciat mobilitzacions 
al carrer i han demanat el 
suport de la ciutadania, 
“que són els perjudicats 

fi nals”. La primera mobilit-
zació serà dimecres vinent 
a les 9.15 hores davant de 
Correus.

Diari de Rubí ha con-
tactat amb l’empresa per 
si volia donar la seva versió, 
però no ha obtingut cap 
resposta.
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L’associació Rubí TEA impulsa 
la Setmana de l’Au� sme

L’entitat rubinenca Rubí 
TEA ha organitzat la pri-
mera Setmana de l’Au-
tisme amb el suport de 
l’Ajuntament. L’entitat, 
una associació de perso-
nes afectades pel trastorn 
de l’espectre au� sta i les 
seves famílies, ha preparat 
per als pròxims dies diver-
ses activitats i una festa 
popular.

La primera de les ac� -
vitats serà el 3 d’abril amb 
una selecció de bibliografi a 
i projeccions relacionades 
amb l’au� sme a par� r de 
les 17.30 hores a la Bibli-
oteca. L’endemà, 4 d’abril, 
està previst un taller in-
fan� l a les 17.30 hores a la 
Biblioteca, sota el � tol ‘El 
mapa del trencaclosques’.

Però la gran activitat 
de Rubí TEA arribarà el 
8 d’abril, amb una cursa 
i una festa popular. A les 
10 hores s’organitzarà una 

cursa que es farà pels car-
rers del centre de la ciutat. 
La inscripció és gratuïta 
i els dorsals s’entregaran 
mitja hora abans de l’inici 
de l’ac� vitat a la plaça del 
Doctor Guardiet, on sor� rà 
i fi nalitzarà la carrera.

Ja a les 11 hores, co-
mençarà la Festa de l’Au-
� sme, que s’allargarà fi ns 
a les 14.30 hores. Durant 
la festa, hi haurà ac� vitats 
infan� ls, una parada que 
repar� rà informació sobre 
el trastorn de l’espectre 
au� sta, vendrà productes i 
recollirà donacions. Hi hau-
rà diverses actuacions mu-
sicals a càrrec de Tronats 
del Tabal i del grup musical 
Chapaos a la nueva. A més, 
està previst que par� cipin 
en la festa els Castellers de 
Rubí i la Colla de Gegants 
de l’Escola Teresa Altet i 
s’oferirà una xocolatada 
per tothom. / DdR

L’Escola Rivo Rubeo inaugura 
el mural que commemora 
el 10è aniversari del centre
REDACCIÓ

L’Escola Rivo Rubeo va in-
augurar divendres el mural 
‘10 anys, 10 idees, 10 herois 
i heroïnes’, que commemo-
ra la primera dècada del 
centre educa� u. L’acte va 
comptar amb l’assistència 
de la regidora de Serveis a Moment de la descoberta d’un codi QR situat al mural. / Localpres

les Persones, Marta García, 
i del regidor d’Espai Públic i 
Esports, Juan López. 

Una nodrida represen-
tació de la comunitat edu-
cativa del Rivo Rubeo es 
va donar cita al pati del 
centre per par� cipar en la 
trobada. Després d’unes 
paraules de la directora, 
Lola Miró, es va procedir a 
la inauguració simbòlica del 
mural mitjançant la desco-
berta d’un codi QR situat 
dins la pintura. L’acte es va 
completar amb l’actuació 
del músic rubinenc Sergi 
Estella.

Les figures que deco-
ren l’Escola Rivo Rubeo 
estan en sintonia amb el 
nou projecte pedagògic 

del centre, que iden� fi ca 
l’alumnat com a superhe-
rois i superheroïnes, i que 
es resumeix en idees com el 
desenvolupament integral, 
la perspectiva inclusiva, 
l’acollida, la sostenibilitat 
i la innovació educativa, 
entre altres. Per la regi-
dora Marta García, “amb 
aquesta i altres inicia� ves 
que ha impulsat l’escola, es 
commemoren 10 anys d’un 
projecte valent i inclusiu, 
que se centra a donar les 
màximes oportunitats a 
tots els nens i nenes”.

El programa d’ac� vitats 
organitzat per l’Escola Rivo 
Rubeo amb mo� u del seu 
10è aniversari ha rebut el 
suport de l’Ajuntament.

El 2 d’abril, Dia Mundial de l’Au� sme, l’Ajuntament estarà decorat 
amb globus i llums blaves. / Arxiu 
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Diumenge de Rams a 
l’església de Sant Pere

Com és tradicional, la comu-
nitat cris� ana es va apropar 
a l’església de Sant Pere el 
25 de març per celebrar el 
Diumenge de Rams, amb 
les tradicionals palmes, pal-
mons i branques d’olivera.

Les celebracions con� nu-
aran durant els propers dies 
coincidint amb la Setmana 
Santa. Aquest dijous a les 20 
hores � ndrà lloc la missa del 
Sopar del Senyor. El diven-
dres hi haurà diversos ofi cis 
solemnes i a les 20 hores 
� ndrà lloc el Via Crucis a la 
plaça del Doctor Guardiet. 
El dissabte a les 22 hores 
se celebrarà la vigília de la 
resurrecció i el diumenge es 
faran dues misses de resur-
recció. Una en català a les 

12.30 hores i una en castellà 
a les 10 hores. / DdR

Rubinencs celebrant el Diumenge de Rams. /  J.A. Montoya

‘Las aventuras de Ladybug’, Star Wars o el 
Barça, les mones de xocolata més buscades
LARA LÓPEZ

Les pas� sseries locals ofe-
reixen any rere any un gran 
ventall de mones de xocola-
ta de diverses temà� ques. 
Princeses, castells, sèries de 
dibuixos animats o de tele-
visió o relacionades amb el 
món de l’esport, i especi-
alment, amb el futbol, són 
algunes de les mones més 
demanades pels infants 
rubinencs.

El propietari de La Lyone-
sa, Ferran Jorba, explica que 
la superheroïna Ladybug 
es troba per segon any 
consecu� u entre les mones 
més demandades, amb la 
novetat de les nines japo-
neses Gorjuss o la sèrie ado-
lescent ‘Yo soy Luna’. Com 
altres anys, es mantenen 
entre les més buscades les 
mones relacionades amb els 
dibuixos La Patrulla Canina 
i Pocoyó i les dedicades al 
món del futbol. En aquest 
establiment, enguany han 
elaborat mones dedicades a 
tres clubs: el Barça, el Reial 
Madrid i el Be� s.

També són molt popu-
lars les sèries sobre com-
pe� cions de cotxes i motos, 
com els quatre per quatre 
‘Blaze and the Monster 
Machines’, la pel·lícula Dis-
ney ambientada a Mèxic 
‘Coco’ i alguns clàssics que 
mai fallen com Star Wars.

les sèries o pel·lícules de 
moda, a banda de treballar 
en les fi gures imprescindi-
bles de cada any: ous, cases 
i castells.

L’elaboració del dolç i 
del seu muntatge i decora-
ció requereix algun temps, 
per això els pas� ssers locals 
van començar a preparar 
les mones a principis de 
febrer.

Quant als preus de les 
mones de xocolata, aquests 
es mantenen bastant es-
tables en comparació amb 
els úl� ms anys. La gerent 
de l’establiment Sant Jordi 
explica que els preus han 
pujat el mínim, un 1,5%. Tot 
i això, el rang de preus de 
les mones és prou moderat: 
dels 18 fins als 70 euros, 
amb pics de venda centrats 
en les mones d’entre 25 i 
40 euros.

A la Lyonesa, les mones 
més pe� tes oscil·len entre 
els 20 i els 25 euros, men-
tre que les creacions més 
elaborades com els castells 
pugen fins als 60 euros 
aproximadament.

Els aparadors criden l’atenció amb les creacions de les mones de 
Pasqua. / L.L.

A la pas� sseria Sant Jor-
di, les temà� ques més po-
pulars són Ladybug, els cas-
tells i princeses, Star Wars i 
el Barça. Maria Auxili Rufé, 
propietària de la Sant Jordi, 
explica que acostumen a 
preguntar a famílies del seu 
entorn amb nens pe� ts per 
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Ac� vistes internacionals visitaran Rubí pel 
projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans
CRISTINA CARRASCO

Rubí entrarà a formar part 
del projecte Ciutats Defen-
sores dels Drets Humans 
amb l’aprovació al Ple mu-
nicipal de la declaració ins-
� tucional d’aquesta xarxa 
de municipis. En el marc 
d’aquesta iniciativa, im-
pulsada pel Fons Català de 
Cooperació al Desenvolu-
pament, la ciutat rebrà la 
visita de diversos ac� vistes 
internacionals en drets 
humans entre el 10 i el 14 
d’abril. 

La programació s’inicia-
rà el dimarts 10 d’abril a la 
Biblioteca amb una taula 
rodona sobre els drets de la 
infància i la presentació del 
projecte. El debat comptarà 
amb la par� cipació, entre 
altres, de l’exmissioner 
Chema Caballero, repre-
sentants del Consell dels 
Infants i Adolescents de 
Rubí, a banda del periodista 
i membre de Rubí Acull Ro-
ger Cuar� elles, que s’encar-
regarà de moderar-lo.

En els dies posteriors, 
se celebraran xerrades i 

tallers a diversos ins� tuts 
de la ciutat i a l’Espai Jove 
Torre Bassas, on es parlarà 
de drets LGTBI, medi ambi-
ent i educació, entre altres. 
Aquestes ac� vitats aniran 
a càrrec dels defensors 
dels drets humans Patricio 
Vindel, Yolanda Oquelí i 
Silvia Berrocal. Les jornades 
es tancaran el dissabte 14 
d’abril amb una proposta 
artística protagonitzada 
per l’activista brasiler Di-
mir Viana que � ndrà lloc a 

l’Ateneu.
L’alcaldessa, Ana M. 

Mar� nez, s’ha felicitat per 
l’adhesió de Rubí a la xarxa 
de Ciutats Defensores dels 
Drets Humans, que “ve a 
demostrar el compromís, 
la sensibilitat i l’aposta de la 
ciutat en relació a la defen-
sa dels drets humans”. Per 
la Síndica de Greuges, Mila-
gros Calleja, que va ser una 
de les persones que van im-
pulsar l’entrada de Rubí al 
projecte Ciutats Defensores 

dels Drets Humans, aquesta 
iniciativa representa una 
oportunitat per “donar 
visibilitat als drets humans 
i als defensors i defensores 
que treballen fora de les 
nostres fronteres en temes 
molt interessants”.

La reflexió al voltant 
dels drets humans també 
està present a Rubí des de 
divendres passat gràcies a 
l’intercanvi internacional 
Painting Human Rights, 
organitzat per l’en� tat Fe-
dela� na amb el suport de 
l’Ajuntament i del progra-
ma Erasmus+ de la Unió 
Europea. Una trentena de 
joves entre 18 i 25 anys 
provinents de Catalunya, 
Itàlia, França i Portugal 
ja es troben a Rubí per 
formar-se en matèria de 
drets humans i intercanviar 
experiències. 

La programació inclourà 
sessions de treball internes 
a la Torre Bassas però tam-
bé activitats obertes a la 
ciutat, com una gimcana, 
una sor� da per l’entorn na-
tural i una pintada de grafi ts 
a la plaça de Ca n’Oriol.

L’alcaldessa, la Síndica i la regidora de Serveis a les Persones, amb 
dos joves que par� cipen al Pain� ng Human Rights. / C.C.

Xerrada sobre el canvi 
climà� c a la Biblioteca
REDACCIÓ

L’Aula d’Extensió Universi-
tària (AEU) de Rubí va orga-
nitzar la setmana passada 
una conferència sobre el 
canvi climà� c a càrrec d’An-
toni Rosell, inves� gador de 
la Institució Catalana de 
Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA).

Rosell va demostrar 
mitjançant gràfi ques esta-
dís� ques la variació clima-
tològica de la concentració 
de CO2 i la temperatura 
i la seva repercussió en 
l’actualitat.

Els nivells de CO2 a l’at-
mosfera han pujat de forma 
alarmant des que es va ini-

ciar la revolució industrial. 
Segons el professor Antoni 
Rosell, crida l’atenció el rà-
pid increment de la concen-
tració de CO2 en els úl� ms 
anys, assolint nivells molt 
per damunt de màxims 
històrics. Per l’inves� gador, 
aquesta és la causa del 
ràpid escalfament del pla-
neta, que es va observant 
des de fi nals del segle XIX 
i, en especial, durant les 
darreres èpoques.

Un cop va acabar la 
intervenció d’Antoni Rosell, 
es va obrir un debat entre 
els assistents sobre la situ-
ació i l’evolució tecnològica 
i polí� ca actual en relació a 
aquest aspecte. 

Antoni Rosell va oferir la conferència a la Biblioteca. / Cedida
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centenars de rubinencs es manifesten contra 
l’empresonament dels cinc polítics catalans
lArA lópez

Una marea de centenars de 
manifestants va omplir la 
plaça Pere Aguilera el diven-
dres al vespre per expressar 
el seu rebuig a l’empresona-
ment dels consellers cessats 
Jordi Turull, Raül Romeva, 
Dolors Bassa, Josep Rull i 
l’expresidenta del Parla-
ment de Catalunya, Carme 
Forcadell. Múltiples concen-
tracions ciutadanes van ser 
convocades per l’Assemblea 
Nacional Catalana i Òmnium 
Cultural arreu de Catalunya 
després de saber-se la notí-
cia que el jutge del Tribunal 
Suprem havia decretat presó 
provisional pels cinc polítics, 
processats per un delicte de 
rebel·lió. Durant l’acte, es 
va llegir un manifest on es 
va reclamar la restitució de 
les institucions polítiques 
de Catalunya, l’alliberament 
dels líders independentistes 
empresonats i el retorn dels 
exiliats i el respecte pels 
drets i les llibertats del poble 

català.
El president d’Òmnium 

Rubí, Martí Pujol, va ser 
l’encarregat de llegir el ma-
nifest. Diversos represen-
tants d’ERC, el PDeCAT, l’AUP, 
Òmnium Cultural, l’ANC i 
el Comitè de Defensa de la 
República (CDR) van mostrar 
el seu suport al manifest sos-
tenint una pancarta a favor 
de l’alliberament dels presos 

polítics. El text protestava 
contra la decisió del Tribunal 
Suprem, argumentant que 
recorda les “èpoques més 
fosques de l’Espanya del 
segle XX” i rebutjant l’actitud 
del govern de l’estat espa-
nyol per “vulnerar els drets 
polítics i humans més bàsics 
dels ciutadans de Catalunya” 
i “l’onada de repressió ma-
júscula contra els catalans i 

la concentració va tenir lloc a molts ajuntaments catalans, entre ells el de rubí. / l.l.
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les catalanes”. 
Segons el manifest, el 

govern de Mariano Rajoy i 
el bloc del 155, amb la com-
plicitat del poder judicial i 
policial de l’estat, “intenten 
esclafar la voluntat de la 
sobirania popular de Cata-
lunya”. També van defensar 
el dret dels catalans a decidir 
democràticament i de forma 
lliure quin ha de ser el seu 

futur. “No podreu empre-
sonar les nostres idees”, va 
ser una de les frases més 
aclamades pels manifes-
tants. D’altra banda, l’ANC i 
Òmnium animen a què, des 
dels ajuntaments catalans, 
es faci sempre costat als 
representants polítics del 
bloc independentista, per tal 
de “servir la causa més justa 
que hi pot ha-
ver: la llibertat i 
la democràcia” i 
consideren que 
els catalans són 
“un sol poble 
pacífic i com-
promès amb el 
respecte dels 
drets i les lliber-
tats”. Durant la manifestació 
s’han anat repetint clams 
com “Ni un pas enrere” o 
“Llibertat”.

El jutge del Tribunal Su-
prem, Pablo Llarena, va de-
clarar divendres presó provi-
sional incomunicada i sense 
fiança per a Turull, Forcadell, 
Romeva, Rull i Bassa després 

de la seva compareixença al 
matí al tribunal, al·legant la 
possibilitat de fugida i el risc 
de reiteració delictiva. Turull, 
Romeva i Rull van ingressar 
divendres al vespre a la pre-
só d’Estremera, on també es 
troben Joaquim Forn i Oriol 
Junqueras, mentre que For-
cadell i Bassa van ingressar a 
la presó d’Alcalá-Meco. Jordi 

Sànchez i Jordi 
Cuixart estan a 
la presó de Soto 
del Real. 

La secreta-
ria general d’Es-
querra Repu-
blicana, Marta 
Rovira, també 
havia de decla-

rar als jutjats, però va marxar 
d’Espanya, seguint el camí 
de Carles Puigdemont, que 
va ser detingut diumenge a 
Alemanya. Arran de la seva 
detenció i l’empresonament 
dels altres cinc, els darrers 
dies s’han produit manifes-
tacions, concentracions i 
talls de vies.

“No podeu 
empresonar les 
nostres idees” 
va ser una de 
les frases més 

repetides



Dijous, 29 de març de 2018 POLÍTICA8

Esquerra 
Republicana 
de Catalunya

Xavier 
Corbera

“Espanya no respecta 
els drets humans, 

l’única alterna� va és 
la República Catalana”

Alternativa 
d’Unitat 
Popular

Aitor 
Sànchez

“L’estat ha renunciat 
a fer polí� ca, 

cal triar entre � rania 
o democràcia”

Partit 
Demòcrata 

Europeu Català
Víctor 

Puig

“Fem una crida a tots 
els demòcrates per 

defensar els principis 
bàsics democrà� cs”

MARTA CABRERA

Després de la detenció de 
Carles Puigdemont a Ale-
manya i l’empresonament 
sense fi ança de Jordi Turull, 
Josep Rull, Carme Forcadell, 
Raül Romeva i Dolors Bassa, 
els par� ts independen� stes 
de Rubí han volgut trans-
metre un missatge d’unitat 
i de condemna a l’actuació 

de l’estat espanyol.
Esquerra Republicana 

de Catalunya (ERC), l’Al-
terna� va d’Unitat Popular 
(AUP) i el Par� t Demòcrata 
Europeu Català (PDeCAT) 
han coincidit en acusar 
l’estat “d’haver abandonat 
la polí� ca” i de “no respec-
tar els drets humans” i han 
assenyalat que “l’únic camí 
possible és la República 
Catalana”.

El portaveu d’ERC, Xa-
vier Corbera, ha assenyalat 
que la judicialització de la 
polí� ca “està tenint conse-
qüències molt greus” i ha fet 
una crida “als demòcrates 
de la ciutat perquè prenguin 
consciència i es manifes� n 
de forma pacífi ca”. Corbera 
considera que “Espanya no 
respecta els drets humans” 
i que “l’única alterna� va és 
la República Catalana”.

També Víctor Puig, por-
taveu del PDeCAT, ha coinci-
dit en dir que el camí cap a 
la independència és l’única 
forma de garan� r la salut 
democràtica: “Fem una 

crida a tots els demòcra-
tes, d’esquerra, de centre i 
liberals, tots plegats hem de 
defensar els principis bàsics 
democrà� cs”.

Per la seva banda, Aitor 
Sànchez, regidor de l’AUP, 
afirma que “l’estat ha re-
nunciat a fer polí� ca” i que 
“cal triar entre tirania o 
democràcia”.

Falta d’entesa
Sobre les desavinences en-
tre els tres par� ts indepen-
den� stes per � rar endavant 
la inves� dura –el PDeCAT, 
la CUP i ERC han mostrat 
posicions contràries a ca-
dascun dels candidats que 
s’han presentat–, els tres 
han tret ferro a la situació 
dels darrers mesos. 

Per Puig, “els líders polí-
� cs estan empresonats o a 
l’exili i per tant no és estrany 
que sigui di� cil arribar a un 
acord” i acusa l’estat de no 
haver respectat el resultat 
de les eleccions. En aquest 
sen� t, Sànchez també creu 
que la situació ja no es 

“regeix per les lògiques an-
teriors”, mo� u pel qual es fa 
di� cil “trobar solucions”. 

Crida de l’independen� sme “a tots els 
demòcrates” per avançar cap a la República

Diferents representants dels par� ts polí� cs independen� stes de la ciutat. / M.C.
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El Rubí Brilla ha posat en marxa 
una fi nestreta energè� ca i� nerant
El servei ofereix assessorament, informació i atenció a 
la ciutadania i a empreses locals sobre temes d’energia 
REDACCIÓ

La Finestreta Energètica 
itinerant és un servei de 
l’Ajuntament a través del 
projecte Rubí Brilla que 
ofereix assessorament, 
informació i atenció so-
bre temes d’energia tant 
a rubinencs i rubinenques 
a títol individual com a 
empreses. 

L’objec� u del nou servei 
és ajudar de manera perso-
nalitzada tothom qui ho de-
mani per reduir o resoldre 
dubtes de les factures dels 
subministraments energè-
� cs de llum i gas i atendre 
consultes sobre efi ciència 
energè� ca i la incorporació 
d’instal·lacions d’energies 
renovables. A més, les per-
sones interessades també 
podran obtenir a través de 
la finestreta vals gratuïts 
de cinc hores de conducció 
per provar el cotxe elèctric 
compar� t de la coopera� va 
Som Mobilitat.

Els assessors energè� cs 
de la Finestreta atendran 
preferentment amb cita 
prèvia, que es pot forma-
litzar a través del correu 
fi nestretaenerge� ca@ajru-
bi.cat, tot i que, si hi ha dis-

ponibilitat, rebran també 
els veïns i veïnes que s’hi 
acos� n. La primera cita de 
la Finestreta Energè� ca va 
ser el dissabte 24 de març 
de 10 a 14 hores a la Bibli-
oteca. A l’abril, la Finestreta 
obrirà el dia 21 de 10 a 14 
hores a la plaça del Doctor 
Pearson i el 26 de maig serà 
a la rambleta de Joan Miró 
de 10 a 14 hores i de 15 a 
19 hores.

Després, la previsió és 
que en el marc de la Festa 
Major, el 29 de juny, sigui a 
la plaça de l’An� ga Estació; 
el 29 de setembre de 10 a 
14 hores al Mercat, el 27 
d’octubre de 10 a 14 hores 
al mercadal, el 24 de no-
vembre al Centre Cívic del 
Pinar i el 15 de desembre al 
pavelló de Can Rosés.

“Rubí Brilla fa més d’un 
any que ofereix tallers de 
factura elèctrica. Ara, fem 
un pas endavant en la de-
fensa dels drets energè� cs 
dels nostres veïns i veïnes i 
portem l’assessorament a 
una fi nestreta i� nerant que 
els rubinencs trobaran un 
cop al mes a diferents llocs 
de la ciutat”, diu el regidor 
de Desenvolupament Eco-
nòmic Local, Rafael Güeto.

Noves dates del taller de 
factura elèctrica
Rubí  Brilla manté un cop al 
mes el taller d’estalvi de la 
factura elèctrica: dimecres 
18 d’abril (17.30 hores) a 
l’Ateneu, divendres 18 de 
maig (10.30 hores) al Rubí 

Forma i dilluns 11 de juny  
(18 hores) a la Biblioteca. 

Per assis� r-hi, cal for-
malitzar una inscripció 
prèvia a través de l’adreça 
rubi_brilla@ajrubi.cat o al 
telèfon 93 581 39 00 ext 
115. 

La Finestreta Energè� ca assessorarà sobre els subministraments 
energè� cs. / Cedida



L’Ajuntament ha decidit tancar de forma 
defi nitiva la zona d’esbarjo per a gossos 
ubicada molt a prop del parc de La 

Serreta. Una decisió sorprenent que el consis-
tori diu que ha pres atenent les reclamacions 
dels veïns, que fa mesos que es queixen de les 
pudors i els sorolls provinents del recinte.

A Rubí, hi ha una quinzena d’aquestes 
àrees destinades als gossos, algunes amb limi-
tacions horàries i altres obertes les 24 hores 
del dia. La que es clausura, la de La Serreta, no 
tenia limitació horària. Són espais necessaris 
per tal que els animals puguin passejar lliu-
rement sense molestar altres persones, punts 
que també serveixen per teixir relacions socials 
i per al gaudi de l’espai públic. Però com en 
qualsevol indret compartit, hi ha unes normes 
de convivència que cal respectar: recollir les 

deposicions dels animals i respectar les hores 
de descans del veïnat.

Una part de la neteja d’aquestes àrees ha 
d’anar a càrrec dels usuaris i l’altra de l’ad-
ministració, com en la resta de la via pública. 
Si no netegen els usuaris ni tampoc ho fa 
de forma regular l’Ajuntament, els pipicans 
es converteixen en llocs desagradables que 
poden causar moltes molèsties al veïnat i als 
mateixos usuaris. En el cas del pipicà que s’ha 
tancat, el més sensat hagués estat no haver-lo 

instal·lat d’entrada en aquest indret, ja que es 
troba molt a prop de fi nestres i balcons de 
diverses fi nques.

La convivència entre les persones que 
tenen gossos i les que no en tenen, no és fàcil. 
Uns acusen els altres d’embrutar els carrers de 
la ciutat, els altres, de criminalitzar tot el col-
lectiu per l’incivisme d’uns pocs. 

Els qui tenen gossos es queixen del poc 
manteniment de les zones d’esbarjo, que pro-
voca que els pipicans no siguin atractius per a 

portar els animals. Fer espais de qualitat per a 
gossos –amb il·luminació, bancs, una font, amb 
vegetació controlada, neteja, etc.– pot fomen-
tar que moltes persones decideixin portar les 
seves mascotes en aquests punts i millorar la 
convivència a la ciutat.

A canvi, potser també és hora que els 
propietaris comencin a complir amb les 
seves obligacions legals: censar els animals, 
portar-los cordats pel carrer i recollir els seus 
excrements. La setmana passada publicàvem 
que hi ha hagut un augment en el nombre de 
gossos, gats i fures censats al municipi. Però 
amb prou feines arriba al 15%.

Millorar la convivència implica respectar 
les normes perquè tots els rubinencs hi sor-
tim guanyant i tinguem una ciutat més neta 
i bonica.

Civisme animal
EDITORIAL
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Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook

Visita’ns a www.diariderubi.com

El Tuit de la setmana      26 de març

Pepita álvarez @iloveoximoron

@AjRubi Mare meva al.lucinant: setmana santa, pretenc estudiar 
a la Biblioteca i està tancada! Però quina biblio és aquesta? 
Era millor tenir la an� ga, pe� ta i atro� nada, però almenys era 
oberta! Em sembla al.lucinant, però molt molt!!!!

Fa 25 anys...
Oberts els enllaços de les 
carreteres de Terrassa i Sabadell
A principis d’abril del 
1993, es van obrir sense 
inauguració els vials d’enllaç 
de l’autopista entre les 
carreteres de Terrassa i de 
Sabadell. Es tractava d’una 
obra, pressupostada en 72 
milions de pessetes, que es 
va fer en ‘compensació’ per 
la construcció de l’autopista 
Rubí-Terrassa. Segons els 
impulsors, els vials havien de 
reduir embussos i accidents. 
Les obres van patir constants 
retards i problemes tècnics.

ALTRES NOTÍCIES DESTACADES ARA FA 25 ANYS
-Un estudi de la UAB apunta que els rubinencs joves, castellanoparlants i 
d’origen de fora de Rubí són els més abstencionistes
-El ministre d’Obres Públiques, Josep Borrell, visita la fàbrica de la Josa
-Jorge Fernández Díaz fa una conferència a l’Ateneu

Rubricata

Ens trobem davant d’una societat 
que ha perdut la brúixola i la carta 
de navegar. Existeixen situacions del 
tot inacceptables que cal, si més no, 
socialment denunciar.

En primer lloc, l’afi rmació que 
les properes generacions viuran 
pitjor que les precedents, en uns 
moments en el qual el grau de 
formació escolar és el més alt de la 
història. És del tot incomprensible 
que en contra de totes les predicci-
ons, aquesta millor preparació de la 
joventut serveixi per nodrir les grans 
bosses de l’atur o per convertir-la en 
carn de canó de l’emigració forçosa, 
moltes vegades totalment negativa 
i fallida.

 Seguidament, la situació de les 
persones precàries, convertides en 

una nova classe social que ni per-
tany a la classe obrera, ni a la classe 
mitjana, ni a l’economia submergida. 
Persones que han esdevingut la 
primera classe social de masses en 
la història, que han anat perdent 
sistemàticament els drets socials 
conquerits pels ciutadans i que tot i 
cobrar quelcom per treballar, moltes 
vegades tenen que recórrer a la cari-
tat pública per a sobreviure.

Finalment, les residències ge-
riàtriques com una solució per a la 
família, no acceptada per la majoria 
dels seus usuaris, que les consideren 
com una condemna a ser aparcats 
en una presó forçosa, que es veuen 
obligats a haver d’acceptar, per no 
contrariar a la seva família. Residèn-
cies àmpliament rebutjades i prohi-
bides en molts països de la UE, per 
ser conceptualment perverses en ser 
considerades com un clar atemptat 
contra la dignitat humana. 

La passada vaga femenina/femi-
nista m’ha permès refl exionar sobre 
la presència de dones a la dita ‘alta 
cuina’ que, a tall d’exemple, mostra 
amb cruesa la llista de restaurants 
‘estrellats’ per la Michelin. De 195 
establiments seleccionats a Espa-
nya, només 18 tenen una dona al 
davant. Amb quatre multiestrella-
des rutilants (Carme Ruscalleda, 
Elena Arzak, Fina Pladevall i Ma-
ria Marte) i una migrada però força 
interessant i dispersa constel·lació.

La situació no és gaire diferent 
als països que, teòricament, domi-
nen la galàxia gastronòmica. Les 
triestrellades Anne Marie Pic a 
França i Nadia Santini a Itàlia, no 

ens haurien de fer pensar que allà 
la situació és millor.

Però si que, en el cas de França, 
hi ha una curiositat que m’agradaria 
destacar en tant que oportunitat 
perduda per donar a la restauració 
la justa dimensió que la guia busca-
va. La del plaer a l’hora de menjar. 
Sense gènere.

Perquè la presència femenina 
al cim del prestigi gast ronòmic 
que representen Elena Arzak, 
per herència paterna, i Carme 
Ruscalleda, per lluita personal i 
tenaç, és força recent. La primera 
estrella de Ruscalleda brilla el 1991 
i la tercera el 2005. Però a França, 
convé recordar que l’any 1933, 
Eugene Brazier i Marie Bourgeois, 
dues cuineres d’aquells bistrots 
i cases de menjar que buscava la 
guia, ja aconseguien acumular tres 

estrelles al seu establiment. I, el 
més important, popularitzar un 
concepte, el de ‘mère’, per defi nir 
la cuinera experta en cuina tra-
dicional que no renunciava, com 
les nostres àvies, a posar-hi el toc 
personal o a crear plats. És el cas de 
la ‘poularde demi-deuil de la Mère 
Brazier’ o ‘la ile fl otante de la mère 
Bourgeois’. Unes ‘mères’ que, a més, 
no amagaven els seus secrets. Ho 
certifi cava Paul Bocusse en parlar 
del seu aprenentatge al restaurant 
de la ‘mère’ Brazier.

Que passà després? Per què 
no es va incorporar aquella saviesa 
tradicional al patrimoni culinari en 
condicions d’igualtat? Perquè, len-
tament, el gènere masculí va anar 
monopolitzant els fogons, cons-
truint cuina de gènere i bandejant 
‘mères’, ‘mammas’ o àvies?

Denúncia social SI SOU SERVITS 

Cuina de gènereJosep Aracil
PRESIDENT 
D’EUROSÈNIOR 

Francesc Murgadas 



RUBÍ ACULL
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El passat 21 de desembre es van cele-
brar a Catalunya les eleccions al Par-
lament, unes eleccions que van tenir 
lloc en un context polític enrarit, i en 
unes circumstàncies extraordinàries. 
Els electors i les electores tenen moltes 
raons per escollir una candidatura o 
una altra per molts factors. Des de 
Rubí Acull, i dins de la diversitat de 
sensibilitats i opcions polítiques que 
representen cadascun dels membres 
que formem part d’aquesta platafor-
ma, hem volgut fer un recull de totes 
les propostes dels partits polítics en 
relació amb les persones refugiades.

Ciutadans, liderada per Inés 
Arrimadas, va ser la força més vota-
da, i va obtenir 36 escons. En el seu 
programa electoral, aposten per «Una 
Catalunya plural i integradora on to-
tes les persones migrants i refugiades 
puguin sentir-se a casa» (punt 9). Dins 
d’aquest punt, hi ha dos sub-punts: 
el primer parla sobre la integració de 
les persones migrants a Catalunya, 
respectant la pluralitat; i el segon se 
centra en les persones refugiades: 
«Elaborarem un pla integral d’atenció 
a les persones refugiades que aculli 
Catalunya, en col·laboració amb les 
entitats locals i el món associatiu». La 
formació taronja assegura que exigirà 
al Govern d’Espanya «el compliment 
de la quota d’acollida aprovada per la 
Comissió Europea per posar fi  a la 
incertesa i la desesperació que pateixen 
totes les persones refugiades que fugen 
de la guerra, la fam i el patiment des 
de l’Orient Mitjà i molts altres llocs 
del món».

La segona força més votada va 
ser Junts Per Catalunya, amb una 
llista integrada per membres del 
Partit Demòcrata Europeu Català i 
persones independents. En el pro-
grama de Junts Per Catalunya, la 
paraula «refugiat» o «refugiada» no 
apareix ni una sola vegada. En canvi, 
dediquen un capítol a «Migracions», 
en què proposen diverses mesures de 
foment de la cohesió social i els drets 
de ciutadania de les persones immi-

Què diuen els programes dels partits polítics 
catalans sobre les persones refugiades?

grants. En el darrer apartat, Junts Per 
Catalunya diu que «Catalunya ha de 
tenir també un paper actiu en l’àmbit 
de la protecció internacional, desenvo-
lupant mesures que facin plenament 
vigent la seva solidaritat internacional 
i l’accés al dret d’asil i la protecció amb 
les persones perseguides, per qualsevol 
circumstància».

El programa d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya – que portava com 
a número 9 a la seva llista l’impulsor i 
portaveu de la campanya «Casa nostra, 
casa vostra», Ruben Wagensberg – in-
corpora en el seu apartat d’Acollida la 
voluntat de «dotar la República d’una 
política pròpia d’acollida i refugi que 
respongui al deure humanitari i de 
qualitat democràtica de donar aco-
llida a les persones d’arreu del món a 
qui són negats els drets humans», en 
contraposició al que els republicans 
consideren que han fet l’Estat espan-
yol i la UE (que «han defugit aquesta 
responsabilitat democràtica»). Les 
mesures que proposa ERC són un 
sistema de prestacions econòmiques 
dins del sistema de la renda garantida 
de ciutadania, la inclusió de les per-
sones refugiades en el sistema d’accés 
a l’habitatge social, un programa 
d’acompanyament cap a l’accés a la 
plena ciutadania, basat en la mentoria 
social; un programa d’atenció especial 
per a les persones refugiades en situa-

Imatge cedida per Rubí Acull.

ció de vulnerabilitat, i un programa 
d’atenció especial per a estudiants 
refugiats.

El PSC, quarta força del Parla-
ment, també tracta en el seu programa 
electoral el tema de l’acollida, amb la 
vista posada a la Unió Europea. De 
fet, cinc de les sis mesures proposades 
pel PSC interpel·len directament a 
Europa: el reforç de la diplomàcia 
europea per prevenir conflictes, la 
reclamació als Estats membres (i 
«en concret al Govern d’Espanya») 
que compleixin de manera urgent i 
efectiva els compromisos adquirits 
amb la Comissió Europea d’acollida 
de refugiats; el foment de la signatura 
de programes de cooperació al desen-
volupament i acords bilaterals amb els 
països d’origen, una aposta pel control 
de les fronteres exteriors i l’obertura 
d’accessos ordenats per als refugiats 
amb drets acreditats d’asil, i l’impuls 
de la revisió de l’actual Codi Europeu 
de Visats per incloure visats humani-
taris, que permetrien l’entrada a casa 
nostra de forma legal als refugiats que 
tenen dret d’asil. respecte a Catalunya, 
el PSC proposa dur a terme «progra-
mes especialitzats per protegir i donar 
oportunitats a les persones refugiades 
o desplaçades al nostre país», en par-
ticular a les més vulnerables, amb un 
fi nançament adequat.

Pel que fa a la candidatura de 

Catalunya En Comú – Podem, 
trobem diverses propostes relatives 
a les persones refugiades en diversos 
apartats del seu extens programa. Una 
de les primeres és «Garantir el dret 
d’asil i refugi de les persones LGTBI 
que pateixen discriminacions als seus 
països d’origen per raó d’orientació 
sexual, identitat o expressió de gènere». 
Més endavant, els «comuns» propo-
sen «aconseguir que Catalunya actuï 
com a territori refugi complementari 
per a tots aquells perseguits tant per 
haver defensat els drets humans i 
ambientals, com per raó de conscièn-
cia, i identitat i/o orientació sexual», 
i també afi rmen que «Catalunya ha 
de poder fer efectiva la voluntat ex-
pressada d’acollir els demandants de 
refugi», tot promovent una reforma 
del sistema d’asil i de refugi a escala 
europea i desplegant un esforç especial 
per incidir sobre l’Estat espanyol i la 
UE perquè obrin vies segures. En un 
altre apartat diferent, Catalunya En 
Comú – Podem aposten per ampliar 
la dotació pressupostària per tal de 
promoure la participació política 
de persones migrants i refugiades. 
Finalment, en un altre apartat centrar 
en les vies legals i segures, proposen 
incidir en la seva creació a la UE 
(«tan en general com a Espanya en 
particular»), així com denunciar els 
acords amb països de fora de la Unió 

que en lloc d’impulsar una veritable 
cooperació funcionen com a «mesures 
de contenció», retenint persones o 
legitimant les devolucions i impedint 
la circulació i el dret d’asil.

La Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP) inclou la temàtica específi ca 
de les persones refugiades en el seu 
apartat «Per una República antiracis-
ta, amb drets polítics per a tothom». 
En aquest apartat inclouen diverses 
mesures de lluita contra el racisme i 
la discriminació, entre elles, dues que 
es refereixen als refugiats: «Establir 
polítiques públiques de suport a les 
persones refugiades», que s’haurien de 
gestionar des dels ajuntaments; i «Es-
tablir vies segures i un visat humanitari 
per a totes les persones refugiades des 
de totes les ofi cines de la Generalitat a 
l’exterior i des de les futures ambaixa-
des de la República».

Finalment, el Partit Popular no 
parla de les persones refugiades en 
tot el seu programa. Només dedica un 
punt a la immigració, amb la proposta 
de defensar «una immigració legal i 
ordenada. Combatrem amb fermesa 
les màfi es que trafi quen amb persones 
i lluitarem contra les discriminacions 
per motius de raça o origen».

A tall de conclusió, podríem dir 
que els partits polítics amb repre-
sentació a Catalunya mostren, en 
diversos graus, una preocupació per les 
persones refugiades i proposen algunes 
accions per tal de fer efectiva l’acollida. 
Algunes des de l’òptica republicana, 
algunes des de l’òptica espanyola, 
d’altres mirant cap a la UE i d’altres 
sense fer-ho.

Des de Rubí Acull celebrem que 
gairebé totes les forces polítiques 
hagin dedicat unes línies en els seus 
programes electorals per fer aquestes 
propostes, i demanem que no es que-
din només en això, sinó que, un cop 
sigui possible formar govern i sortir de 
l’excepcionalitat actual – independen-
tment de quina via s’esculli – comencin 
a treballar per fer efectiva l’acollida i el 
suport a totes les persones que han de 
fugir dels seus països d’origen perquè 
són perseguides.



ARROSSERIA

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

BAR MUSICAL

BRASERIA

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

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

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

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

La Barra de Sant Roc
c. Riera, 1
T. 93 153 83 69

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

CAFETERIA

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

CUINA 

CASOLANA

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

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

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

El Giulano
c. Unió, 9
T. 93 017 49 82

Gómez
c. Lourdes, 76
T. 93 699 01 41

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

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

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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ENTREPANS

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

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

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

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

CUINA 

JAPONESA

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

CUINA 

MEDITERRÀNIA

El Bullidor
c. Dr. Gimbernat, 7
T.  93 697 10 21

PIZZERIA

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

Dijous, 29 de març de 2018GUIA GASTRONÒMICA 13

CUINA

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

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

QUE VAGI DE GUST!
TAPES

Bar del Moo
c. Víctor Valaguer, 20
T. 620 776 546

El Mollete del Tano
c. Lluís Ribas, 37
T. 93 193 36 15

Cotorras  
c. Mossèn Cinto, 2
T.93 699 70 63

AQUEST ESPAI 
POT SER TEU

a partir de 4€
Truca’ns al

 93 588 46 14 
o al 617 026 168



Organització dels llibres
Durant anys s’acumulen 
llibres, revistes, enciclo-
pèdies, manuals, etc. que, 
de la mateixa manera que 
augmenta el seu nombre, 
augmenta la difi cultat per 
coŀlocar-los de manera cò-
moda, estètica i integrada 
amb la decoració de la 
casa.

L’opció idònia és des-
tinar una estança exclusiva 
per a aquests. Aquesta op-
ció és la més adequada quan 
es posseeix un gran nombre 
d’exemplars, però en cas de 
no ser així, es pot instaŀlar 
una llibreria en un racó del 
saló, del menjador o, fi ns i 
tot, del dormitori.

Les llibreries que per-
meten una organització 
adequada les podem trobar 

Dijous, 29 de març de 2018 ESPECIAL LLAR14

en el mercat en multitud de 
materials, colors i formes 
que s’adapten a les diferents 

distribucions i espais.
Si no tenim sufi cients 

metres quadrats disponi-

bles, un aspecte fonamental 
abans d’optar per un model, 
serà decidir el lloc on s’ha 
d’ubicar, ja que haurem 
d’aconseguir combinar-ho 
amb el mobiliari.

Aquestes llibreries o 
separadors es caracteritzen 
per comptar amb múltiples 
baldes o prestatges en els 
que es poden coŀlocar altres 
coses, a més de llibres.

Així, gerros, figures, 
marcs de fotos, etc., són 
elements que jugaran jun-
tament amb la organització 
dels llibres per complemen-
tar i fi ns i tot, en ocasions, 
donar un contrapunt a la 
decoració de la resta de 
l’estança on els situem.

decorainteriorismo.com
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

MARÇ - ABRIL 2018

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

29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

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

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

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

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

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

Esperar a anar al denti sta 
fins a la caiguda de les 
dents de llet és un dels 
errors més freqüents que 
incorren els pares. De fet, 
, gairebé el 95% de les 
malalti es bucodentals es 
poden prevenir des de 
l’embaràs i el període de 
lactància i, en el cas de les 
càries, la xifra augmenta 
fins al 100%. Es tracta 
d’una nova corrent medi-
cocientí fi ca que demostra 
que els hàbits de les ma-
res des de l’embaràs són 
determinants en la salut 
bucal dels seus fi lls durant 
tota la seva vida.

Les dents de llet i les 
dents permanents dels 
nens i adolescents reque-
reixen un tractament par-

ti cularment delicat. Però 
les estadísti ques indiquen 
que un 46% dels pares 
afirmen haver portat al 
denti sta els seus fi lls no-
més en el moment en què 
van detectar un problema, 
mentre que un 20% dels 
pares afirma no haver 
portat mai els seus fi lls a 
una revisió dental.

Visitar el denti sta es-
pecialista en odontologia 
maternoinfanti l abans de 
l’embaràs i el part és vi-
tal per reduir el nombre 
de bacteris productors 
de malalti es bucals i que 
després es transfereixen al 
nadó a través de la mare i 
els seus cuidadors.

Bcnpress Comunicación

Malalti es bucodentals
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OFERTES I 
DEMANDES

SE NECESITA personal para 
trabajar en cocina en Sant 
Cugat, enviar CV a cv@xarlot.
com o Restaurant Matilda
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Poppins, que así la hemos 
llamado, es la protago-
nista de una de esas his-
torias de superviviencia 
y superación, ya que no 
sabemos como ha po-
dido llegar a sobrevivir 
en el estado en el que 
se encuentra. Nuestra 
yaya Poppins es una gata 
sociable y cariñosa, pero 
necesita una familia que 
pueda cuidarla, ya que 
no tiene ninguna pieza 
dental, ti ene problemas 
renales y además tiene 
mucosidad, por lo que ya 
estamos trabajando para 
ayudar a paliar y minimi-
zar esta afección. 

Buscamos una casa de 
acogida donde poderle 
ofrecer a Poppins la tran-
quilidad y el calor en esta 
etapa senior, una familia 
que se ofrezca a prestarle 
las atenciones que re-
quiere, que básicamente 
se reducen a una buena 
alimentación específi ca y 

Nunca es tarde

grandes dosis de cariño y 
calor, porque del resto ya 
nos encargamos nosotros, 
puesto que la asociación 

se hace cargo de los cui-
dados que precise.

Si quieres conocerla 
o estás dispuesto a ofre-
cerle una oportunidad a 
Poppins, experiencia de 
la que estamos seguro no 
te arrepenti rás, contacta 
con Rodamons de Rubí 
de lunes a viernes de 18 
a 20 horas al teléfono 639 
679 777 o bien a través de 
email, web o Facebook: 
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/roda-
monsderubi

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
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Exposició sobre la dona amb 
imatges de laia Oller i anna Palau

Coincidint amb el mes de 
les dones, l’Ateneu acull una 
exposició titulada ‘Bitàrtco-
res’ formada per un conjunt 
de fotografies d’Anna Palau 
i Laia Oller del cos de dife-
rents artistes rubinenques. 

Les dues fotògrafes van 
demanar a diverses artistes 
locals que reflexionessin so-

bre els moments que havien 
viscut en les seves carreres 
artístiques pel fet de ser 
dones, tant els sentiments 
positius com els negatius. 
Posteriorment, van pregun-
tar-los quina part del cos 
s’enguixarien per represen-
tar el que sentien. 

El treball es va fer en 

dos dies i les artistes es van 
enguixar el cos les unes a les 
altres. El resultat són un con-
junt de fotografies amb les 
dones com a protagonistes, 
amb les seves reflexions i els 
cossos enguixats.

Entre les artistes que 
han participat hi ha Miriam 
Aguilera, Andrea Allonca, 

Yasmina Capó, Carla Fernán-
dez, Alba Luz, Coral Martí-
nez, Indra Zabala, Marta 
Meix, Marta Pagès i Paula 
Rodríguez.

La mostra es pot visitar 
a l’Ateneu durant l’horari 
d’obertura de l’equipament 
i estarà exposada fins aquest 
divendres. / M.C.

fotografia

El Gra lliura els premis de 
les sortides socials i a caminar
El Grup Fotogràfic ‘El Gra’ 
ha lliurat els premis de les 
sortides socials i de caminar 
de la temporada 2017. Els 
guanyadors de les sortides 
socials en fotografia indivi-
dual han estat Diego Llamas, 
Elisa Lucas i Pere Sarrate. En 
col·lecció, els guanyadors 
han estat Diego Llamas, Elisa 
Lucas, Paco González, Pere 
Sarrate i Jaume Roura. 

Pel que fa a les millors 
imatges de les sortides a 
caminar de l’any passat, els 
guanyadors han estat Pere 
Farré, Mayte Cortina i Paco 
González. 

D’altra banda, en la 
darrera sessió del cicle 
Explica’ns el teu rotllo, el 
rubinenc Manel Miras va 

presentar al públic ‘Interi-
ors’, una selecció d’especta-
culars imatges de diferents 
coves on les estalactites i 
les estalagmites eren les 
protagonistes. Una mostra 
fotogràfica que va captivar 
els assistents que omplien 
la sala. 

Finalment, els membres 
de l’entitat també van fer 
una visita guiada per l’ex-
posició d’imatges en 3D de 
Joan Díez sobre Sud-amèri-
ca, una visita molt amena 
tant per les imatges com per 
les vivències en els països 
d’aquest continent.

L’entitat també ha in-
format que properament 
començarà un nou curs de 
Photoshop.  / DdR Les fotografies es poden contemplar a l’Ateneu fins aquest divendres. / M.C.

Els guanyadors de les sortides socials del 2017 de l’entitat. / Cedida

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

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

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

-Història del Sàhara. Exposició sobre el 
Sàhara. Inauguració el 4 d’abril a les 19h a 
càrrec del delegat a Catalunya de la RASD 
i famílies acollidores de Rubí. Fins al 20 
d’abril a l’Ateneu. 
 
-Exposició Dones. Exposició de Pepe 
Farrés a l’Espai sociocultural de la CGT. 
Fins a l’abril.

-Som+. Exposició participativa d’edRa 
sobre la integració al Celler. 

Exposicions

································································
DiJoUs 29 de març

-Missa del Sopar del Senyor
A les 20h a l’Església de Sant Pere.

································································
DiVEnDREs 30 de març

-Pel·lícula ‘La pasión de Cristo’
Projecció a les 16.30h al Casal Popular. 

-Via Crucis
A les 20h a la pl. del Dr. Guardiet.

································································
DiUmEngE 1 d’abril

-Missa de Ressurrecció
A l’Església de Sant Pere. A les 10h en cas-
tellà i a les 12.30h en català.

AgendA ································································
DimaRts 3 d’abril

-Consultori sexual i de parella
De 17h a 19h a l’Espai Jove Torre Bassas.

-Hora del conte en àrab
A les 17.30h a la Biblioteca. Per a nens de 
4 a 7 anys.

-Dia Internacional de l’Autisme
A les 17.30h a la Biblioteca. Selecció biblio-
grafica i projeccions sobre l’autisme. 
Org.: Rubí TEA.

-Blues Jam Session
A les 19h a l’Espai sociocultural de la CGT. 
Org.: Societat de Blues de Rubí.

································································
DimEcREs 4 d’abril

-Hora del conte
‘El mapa del trencaclosques’, a càrrec de 
Sílvia Francés. A les 17.30h a la Biblioteca. 
Org.: Rubí TEA.

-‘Gesta’
Comèdia teatral d’Ignacio Apolo, a càrrec 
d’Eva Jiménez i Bruno Jiménez. A les 21h al 
Celler. Org.: 8 Temps.

································································
DiJoUs 5 d’abril

-Presentació del llibre ‘Oasis 3’
A càrrec de Mireia de No Honrubia. A les 
19h a la Biblioteca.

-Lola Anglada: Memòries 1892-1984. 
Fins al 14 d’abril a la Biblioteca.

-Bitàrtcoles. Fotografies de Laia Oller i 
Anna Palau. Fins al 30 de març a l’Ate-
neu.

-Sud-amèrica 3D. Fotografies de Joan 
Díez. Fins al 31 de març a l’Aula Cultu-
ral.

-Por Favor. Una mica de memòria histò-
rica. Exposició sobre premsa satírica. Fins 
el 14 d’abril a la Biblioteca.

-Il·lustracions d’Ignasi Blanch. Fins al 
30 de març a l’Espai de Llibres, Lectors 
al tren!.

-La Marca Hispànica. Fins al 22 d’abril al 
Museu Castell.



Dijous, 29 de març de 2018CULTURA 19
MÚSICA DISSENY

Sweet California i Blas Cantó repe� ran 
al fes� val Primavera Pop de Los 40

Obert el termini per par� cipar en 
el Concurs de Cartells de Festa Major 

REDACCIÓ

Sweet California i Blas Can-
tó repe� ran de nou a l’esce-
nari de l’Escardívol durant 
el festival Primavera Pop 
de Los 40 Principales del 
pròxim 5 de maig. Els dos 
artistes ja van estar l’any 
passat, quan Rubí va acollir 
per primer cop el macro-
concert, i ara repe� ran en 
l’actuació que � ndrà lloc al 
mateix escenari.

Sweet California és una 
banda formada per tres 
joves que va néixer el 2013 
a Madrid i des d’aleshores 
ha venut més de 100.000 
discos. El seu darrer treball 
és ‘3’ i és precisament el 
tercer àlbum de la ‘girl 
band’, publicat el 2016.

Pel que fa a Blas Cantó, 
va formar part del popular 
grup Aurin i va aconseguir 
guanyar la cinquena edició 
del programa televisiu ‘Tu 
cara me suena’. ‘Él no soy 
yo’ és el � tol del seu darrer 
single, llençat aquest ma-
teix any, ja que el murcià 

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha obert la 
convocatòria del Concurs 
de cartells de la Festa Ma-
jor de la ciutat, que servirà 
per seleccionar la imatge 
gràfica de la celebració 
d’aquest any. 

Les persones interessa-
des a par� cipar-hi poden 
lliurar les seves propostes 
fi ns al 27 d’abril a les 14 
hores a qualsevol de les 
dues Ofi cines d’Atenció a 
la Ciutadania (OAC): la del 
Centre, situada al carrer de 
Narcís Menard, 13-17; o la 
de Les Torres, ubicada a la 
Rambleta Joan Miró, s/n.

El Concurs de cartells de 
la Festa Major està dotat 
amb un premi de 1.500 eu-
ros bruts. Els par� cipants, 
que han de ser majors 
d’edat, poden presentar 
un màxim de dues obres 
individuals, originals, no 
divulgades, no exposades i 
no premiades en altres con-
cursos, dissenyades amb 
la tècnica que es consideri 

encara no ha publicat cap 
disc en solitari.

D’altra banda, també 
David Lafuente, després de 
la dissolució del grup Auryn, 
ha començat la seva carrera 
en solitari i també ha con-
fi rmat la seva par� cipació 
en el festival. L’artista ha 
generat polèmica en la seva 
estrena en solitari, ja que 
el seu primer single, ‘Acér-
cate’, està plagat de frases 
que han estat � tllades de 
masclistes.

Los 40 també ha avançat 
la par� cipació en el Prima-

més adient ─pin-
tura, il·lustració, 
fotografia, co-
llage, etc.─ però 
que sigui apta 
per a la seva re-
producció mit-
jançant quadri-
cromia.

Els cartells 
s’han d’entregar 
muntats sobre 
un suport  de 
cartró ploma i 
en sentit verti-
cal, amb unes di-
mensions de 40 
cm d’amplada i 
50 cm de llargada. A l’obra 
ha de fi gurar el text: Festa 
Major 2018 Rubí, del 28 de 
juny a l’1 de juliol.

A més, cal reservar un 
espai a la part inferior del 
cartell, de 16 cm d’am-
plada i 5 cm de llargada, 
per posar-hi el logo� p de 
l’Ajuntament.

A l’hora de fer la tria del 
treball guanyador, el jurat 
� ndrà en compte la qualitat 
tècnica i ar� s� ca, l’impacte 

vera Pop de So� a Reyes i 
Kayl en l’actuació de Rubí. 
So� a Reyes és una actriu i 
cantant mexicana que l’any 
passat va publicar el seu 
primer disc ‘Louder!’, amb 
un estil musical marcat 
pel pop, el reggaeton i la 
balada.

Pel que fa a Kayl, es 
tracta d’un cantant i com-
positor valencià nascut a 
Veneçuela, i és una fi gura 
emergent del pop urbà amb 
reminiscències lla� nes. Kayl 
acaba de treure el seu pri-
mer single ‘Tú y yo’.

visual, la crea� vitat i l’ori-
ginalitat.

Com és habitual, el car-
tell guanyador i una selec-
ció de la resta de treballs 
presentats seran exposats 
durant la Festa Major en 
un equipament municipal. 
L’any passat, la proposta 
que es va fer amb el premi, 
inspirada en els colors del 
Holi, la van signar les joves 
rubinenques Judit Carrera i 
Irene Restoy.

Els dos ar� stes ja van actuar en l’edició del 2017. / Arxiu

Cartell guanyador de la convocatòria de l’any 
passat. 
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LITERATURA

La Biblioteca acull 
el 5 d’abril la pre-
sentació del llibre 
‘Oasis 3’, de l’escrip-
tora Mireia de No 
Honrubia. Es tracta 
d’un tí tol autopubli-
cat escrit per aques-
ta jove autora, que 
és llicenciada en 
Història de l’art. 

‘Oasis 3’ és la 
segona novel·la de 
l’escriptora i refl exi-
ona al voltant d’un 
personatge que es 
troba enmig d’una 
cala envoltada de 
penya-segats i que 
ha perdut la me-
mòria. Allà, hi troba una 
comunitat que rep la pro-
tagonista de la història 
amb els braços oberts. 
No obstant això, comen-
cen a succeir estranys 
incidents i la protagonista 
del llibre comença a fer-se 
preguntes sobre el com-
portament de la resta de 
persones. 

L’auditori del Museu Va-
llhonrat acollirà a parti r del 
6 d’abril una mostra sobre 
el col·leccionisme bíblic en 
l’especialitat de la fi latèlia, 
la numismàti ca i la medallís-
ti ca. Ja fa quatre anys que el 
Centre Filatèlic Bíblic orga-
nitza exposicions iti nerants 
a municipis.

La inauguració de la mos-
tra ti ndrà lloc el 6 d’abril a les 
18 hores i està previst que a 
les 19 hores Pere Pagès, con-

ferenciant habitual de l’enti -
tat, ofereixi una conferència 
sobre la Història de la Bíblia 
a Espanya i Catalunya. 

També es farà l’entrega 
gratuïta d’un sobre, un se-
gell i un mata-segells, en el 
qual fi gurarà la fundació del 
Museu Vallhonrat i l’Ajunta-
ment de Rubí. La mostra es 
podrà visitar fi ns al 14 d’abril 
de dilluns a divendres de 17 
a 20 hores i dissabte d’11 a 
13 hores. / DdR

Mireia de No Honrubia 
presenta el llibre ‘Oasis 3’

Mostra sobre el col·leccionisme 
bíblic al Museu Vallhonrat

Portada del llibre.

DISSENY

MÚSICA

El centenari del tren a Rubí, temàti ca del 
Concurs de punts de llibre la Biblioteca

El grup rubinenc Linoti p presenta un nou single

REDACCIÓ

‘2018. 100 anys de trens a 
Rubí’ és la temàti ca esco-
llida per al XXIV Concurs 
de Punts de Llibre que 
organitza la Biblioteca. Els 
parti cipants poden presen-
tar els seus punts de llibre 
del 3 d’abril al 18 de maig 
a la Biblioteca. 

El  certamen preveu 
quatre categories: A (de 5 
a 7 anys), B (de 8 a 9 anys), 
C (de 10 a 13 anys) i D (de 
14 a 16 anys). Cada parti -
cipant pot presentar una 
única obra en qualsevol 
tècnica, excepte l’ús dels 
retoladors fluorescents, 
les imatges animades i les 
lletres en relleu. 

Els punts han de tenir 
un format de 21x6 cm pre-
sentats en suport cartolina 
blanca. En el cas dels tre-
balls realitzats amb ordi-
nador, aquests han d’anar 
acompanyats d’un suport 
informàtic on hi hagi la 
imatge amb una resolució 

Linoti p, una banda de pop 
rubinenca formada per Mar-
tí  V. Baladoch, Roger Marga-
rit i Alan González, presenta 
el seu segon single, ‘Quants 
cops’. El grup musical és un 
projecte emergent que des-
taca perquè no té guitarres 
i nodreix la seva música 
amb veus, baixos, teclats i 
bateries.

Coincidint amb la publi-
cació d’aquest segon single, 

la banda rubinenca iniciarà 
una gira en format acústi c 
per peti tes sales i cases par-
ti culars. Així, durant l’abril 
actuaran a Granada, Madrid, 
Bilbao i Barcelona i al maig 
tancaran la gira a Granada. 
En algunes de les actuacions 
estaran acompanyats per 
Kike Tormenta.

 Ara fa un any, Linoti p va 
publicar el primer senzill, ‘Un 
silenci que intuïa’. / DdR

de 300 ppp com a mínim. 
Les obres han de ser 

inèdites i darrere del punt 
de llibre han d’estar consig-
nats el nom, els cognoms, 
el telèfon i l’edat. 

El jurat estarà format 
per membres del servei de 
Cultura, de la Biblioteca, un 
membre del departament 

de Comunicació i mem-
bres del món de l’art i del 
disseny. 

Tots els punts de llibre 
seran exposats a la sala 
infanti l de la Biblioteca des 
del 25 de juny fi ns al 8 de 
setembre. 

El lliurament de premis 
tindrà lloc el 6 de juny a 

Imatge promocional de ‘Quants cops’. 

les 19 hores a l’auditori de 
l’equipament cultural. To-
tes les obres no premiades 
quedaran en propietat de 
l’Ajuntament de Rubí. 

Els guanyadors de les 
diferents categories rebran 
un regal i els punts seran 
impresos i reparti ts entre 
els lectors de la Biblioteca. 

La Biblioteca Municipal Mestre Martí  Tauler se suma a la commemoració dels 100 anys de l’arribada 
del ferrocarril a la ciutat. / Cedida

EXPOSICIONS

L’Ateneu acollirà a parti r del 
4 d’abril la mostra ‘Història 
del Sàhara’, un recorregut 
fotogràfi c pels darrers anys 
de la zona del Sàhara Occi-
dental. Aquesta regió està 
ocupada actualment pel 
Marroc, després de la reti ra-
da d’Espanya el 1975. 

Una petita franja ori-
ental està controlada per 
la República Àrab Sahrauí 
Democràtica (RASD), no 
reconeguda per l’ONU, on es 

calcula que hi viuen més de 
100.000 refugiats saharauis 
en campaments des de fa 
40 anys. 

La inauguració de l’expo-
sició, organitzada per Rubí 
Solidari, serà el 4 d’abril a 
les 19 hores i comptarà amb 
l’assistència del delegat a Ca-
talunya de l’RSAD i represen-
tants de famílies acollidores 
de Rubí d’infants saharauis. 
L’exposició es podrà veure 
fi ns al 20 d’abril. / DdR

Exposició sobre la història 
del Sàhara Occidental a l’Ateneu

L’autora serà a Rubí per 
presentar i refl exionar so-
bre el seu llibre el 5 d’abril 
a les 19 hores a l’auditori 
de la Biblioteca.

D’altra banda, el 12 
d’abril a les 18.30 hores, 
l’equipament acollirà la 
presentació del llibre ‘Infi -
nita Felicidad’, de l’autora 
Ingrid Antolino. / DdR
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L’Olímpic perd al camp del cuer 
de la lliga i es complica la vida

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JÚNIOR   1-0 UD GORNAL - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ 2-1 

U. D. GORNAL: Albert, Juanma, Guillem, Javi, Repi (Lucas), 
Carlos, Pol, Vázquez (Adri), Misha (Medina), Otman i Omar 
(Guim). 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons (Aldo), I. Armenteros, 
Dani García, M. Sánchez, M. Ruiz, Nil, Charly (Ponsich), Arnau 
(Mauri), Juancho (Claudio), Rubén i Jonay.  
Àrbitre: Parcerisa Grau, Oriol (Bé).
Gols: 0-1 Charly (7’); 1-1 Vázquez (64’); 2-1 Otman (66’)
Targetes: Juanma, Carlos, Pol, Omar, Adri / Nil, Ponsich. 

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va per-
dre contra el cuer de la 
lliga, el Gornal, un equip 
que només havia guanyat 
dos dels 25 parti ts disputats 
fi ns ara. Els de Can Fatjó van 
perdre una oportunitat d’or 
per ampliar l’avantatge res-
pecte als seus perseguidors 
i es compliquen la vida a 
la taula classifi catòria. Ara, 
una derrota els pot portar 
directament a les posicions 
de descens.

Més enllà de no tenir en-
cert i fortuna de cara al gol, 
l’equip transmet una certa 
deixadesa i falta d’acti tud 
d’alguns jugadors que no 
estan a l’altura que mereix 
l’equip. Una falta de com-
promís i entrega que es nota 
en cada parti t.

L’equip va començar bé 
contra el Gornal, ja que als 
dos minuts de joc, Charly va 
aconseguir foradar la porte-
ria contrària amb una forta 
rematada dins de l’àrea que 
Albert, el porter local, no va 
poder aturar.

La mala situació de la 
gespa per culpa de la pluja, 
que no tenia aturador, va 
ser un obstacle pel joc vis-
tós, ja que els tolls d’aigua 
frenaven la pilota, perjudi-
cant a tots dos equips.

Durant el primer temps, 
l’Olímpic hauria pogut mar-
car un altre gol, però les 

centrades enviades a l’àrea 
contrària no van trobar 
rematadors o bé les rema-
tades no van ser del tot 
precises. Els locals, força 
fl uixos, només van arribar 
a la porteria de l’Olímpic 
en jugades a pilota aturada. 
Amb la mínima avantatge 
pel conjunt de Can Fatjó, es 
va arribar al descans.

La segona part va ar-
rencar amb canvis per part 
local, Luca i Medina van 
substi tuir Repi i Misha. A les 
fi les dels visitants, el porter 
Jaume Bracons va haver 
de ser substi tuït per Aldo 
per culpa d’unes molèsti es 
al cap.

Els de Can Fatjó van 
sorti r molt refi ats del triomf 
i es van relaxar, fet que va 
aprofi tar el Gornal per cap-
girar el marcador en només 
dos minuts. L’empat el va 
aconseguir Vázquez al minut 
64 i Otman, amb un pèl de 
sort, va fer el 2-1 al 66.

A partir d’aquest mo-
ment, es va veure un Olím-
pic jugant a la desesperada, 
lluitant contra el Gornal, la 
inclemència del temps, el 
rellotge i el mal estat del 
terreny de joc. Tot i això, 
els de Rubí van tenir tres 
clares ocasions per marcar, 
però el marcador ja no es 
va moure més. D’aquesta 
forma, el Gornal va sumar 
el seu tercer triomf a la 
lliga i l’Olímpic va trencar la 

Sènior B-Sant Quirze 1-2  
Roger.
Mirasol-Juvenil A   2-3  
Segura, Rivas i Torrescusa.
Cadet A-Júnior CF   2-3 
Ayman i Sergi. 
PB R. Llorens-Cadet B     1-11  
Sergio (3), Joaquin, Ernesto 
(2), Hademaro (2) i Carlos (3).
Infantil A-Can Trias   3-2  
Lozada, Núñez i Zhou.
Infantil C-Castellbisbal   4-2  
David, Óscar, Gerard i Diego.
Aleví A-Terrassa FC   1-2  
Quim. 
Pueblo Nuevo-Aleví B  0-7
Pol (2), Xavier, Pau (2), Iván 
i Kilian.
Aleví D-Rubí UE   3-3  
Nabil, David i Daniel.
Aleví F-Can Mir   3-2  
David. 
Montcada-Benjamí A    3-10  
Xavier, Mancheño, Joan (2), 
Óscar, Gómez, Bilal, Dídac 
(2) i Biel.
Fruitosenc- Benjamí B 3-9
Aaron, Joel (2), Molinos (2), 
Bisbal (2), López i en p.p.
Benjamí C-Rubi UE   4-3  
Erik, Carlos i Iker (2).
Benjamí D-Mercantil   1-5  
Ousmane

RESULTATS

seva bona ratxa com a equip 
visitant.

La propera jornada ti n-
drà lloc al Municipal de 
Can Fatjó el 8 d’abril a les 
12 hores. L’Olímpic rebrà la 
visita de l’AE Prat B.

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 VILANOVA I LA GELTRÚ 26 59
2 RUBÍ UE 26 49
3 BEGUES 26 48
4 SANT QUIRZE 25 46
5 FONTSANTA FATJÓ 25 44
6 ATLÈTIC SANT JUST 26 42
7 CAN TRIAS 26 41
8 PRAT B 26 41
9 ATLÈTIC VILAFRANCA 26 38

10 ESPLUGUENC 26 37
11 MARIANAO 26 34
12 OLÍMPIC CAN FATJÓ 26 31
13 SUBURENSE 26 29
14 JÚNIOR 25 28
15 MOLINS DE REI 26 28
16 ATLÈTIC PRAT 25 24
17 SANT JOAN DESPÍ 26 20
18 GORNAL 26 12

FUTBOL | TERCERA CATALANA

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 SAN LORENZO 26 54
2 ATLÈTIC RUBÍ 26 51
3 LA ROMÀNICA 26 49
4 JUV.25 SEPTIEMBRE 26 47
5 ESCOLA PLANADEU 26 45
6 TIBIDABO T. ROMEU 26 44
7 CASTELLBISBAL 25 43
8 BADIA DEL VALLÈS 26 40
9 SANT CUGAT B 24 39

10 MIRASOL-BACO 26 37
11 CERDANYOLA B 26 35
12 BARBERÀ ANDALUCÍA 26 32
13 LLANO DE SABADELL 26 28
14 LLORENÇÀ 25 26
15 JÚNIOR B 25 24
16 PENYA PAJARIL 25 23
17 ESCUELA BONAIRE 24 20
18 PUEBLO NUEVO 26 15

Empat ‘in extremis’ del Juventud 25 de 
Septi embre i derrota de l’Atlèti c Rubí
Ni l’Atlèti c Rubí ni el Juven-
tud 25 de Septi embre van 
aconseguir el triomf en la 
darrera jornada de lliga, 
però tot i això es mantenen 
com a segon i tercer del 
grup, respecti vament. 

L’Atlèti c Rubí va perdre 
de forma imprevista contra 
el Castellbisbal, un equip de 
mitja taula. Els rubinencs 
van empatar el parti t a un 
gol al minut 71 gràcies a 

una diana de Manuel Soler, 
però cinc minuts després 
el Castellbisbal va fer l’1-2 
defi niti u. Pel que fa al Veinti , 
un gol en el darrer minut 
de joc de Kevin Catalán va 
servir per empatar el parti t 
contra el Mirasol. Gràcies 
a aquest punt, el Juventud 
25 de Septi embre conserva 
la tercera posició, tot i que 
empata a punts amb La Ro-
mànica. / DdR
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La Unió Esporti va Rubí recupera la segona 
posició després de guanyar el Can Trias
La Unió Esporti va Rubí ha 
recuperat el segon lloc a la 
classifi cació després de su-
perar a domicili el Can Trias 
per 2-3. La victòria, com-
binada amb l’ensopegada 
del Begues i el Sant Quirze, 
permet al conjunt de Rubí 
recuperar la segona posició 
que va perdre en la jornada 
anterior. 

L’equip d’Alberto Fernán-
dez ho va tenir molt fàcil, 

sobretot en el primer tram 
del partit i es va mostrar 
molt superior al conjunt de 
Viladecavalls. Vicente va fer 
el primer gol al minut 20 
de joc i Peque va fer pujar 
el segon en un llançament 
magistral de falta. 

A la segona part, amb el 
Rubí dominant el parti t, va 
arribar el 0-3 en una jugada 
fortuïta. El tercer gol sem-
blava haver sentenciat el 

parti t, però el conjunt local 
no es va donar per vençut. 
Al minut 79, el Can Trias va 
escurçar distàncies i al 89 
va posar la por al cos als 
rubinencs amb el 2-3. 

El parti t va fi nalitzar poc 
després, per descans de la 
Unió Esporti va, que retor-
narà a la competi ció de lliga 
el 8 d’abril a casa contra el 
Gornal, el cuer de la classi-
fi cació. / DdR

TIR AMB ARC | LLIGA CATALANA

Tres arquers rubinencs parti cipen en la 
primera ti rada d’Aire Lliure a Montjuïc
Tres arquers locals van par-
ticipar durant el cap de 
setmana en la primera ti ra-
da d’Aire Lliure de ti r amb 
arc de la Lliga Catalana, 
que va tenir lloc al Castell 
de Montjuïc. Ester Semis, 
Montse Muñoz i Francisco 
J. Madrigal, tots tres del 
Club d’Arquers de Rubí, van 

encetar la temporada d’Aire 
Lliure en la modalitat de 
compost. La ti rada, organit-
zada pel Club Arc Montjuïc, 
va estar protagonitzada pel 
mal temps, sobretot per una 
forta pluja que va complicar 
la jornada. 

Pel que fa als resultats, 
Ester Semis va quedar en 

quarta posició en Compost 
Sènior, mentre que Montse 
Muñoz va ser setena en la 
mateixa categoria i Fran-
cisco J. Madrigal va quedar 
novè, també en Compost 
Sènior. La propera jornada 
de la Lliga Catalana d’Aire 
Lliure es disputarà els dies 7 
i 8 d’abril a Terrassa. / CTA
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Casti llejo queda fora del Mundial de 
Mitja Marató per un error federati u
L’atleta s’imposa en la prova popular després de quedar descartat
REDACCIÓ

L’atleta rubinenc Carles Cas-
ti llejo s’ha quedat sense el 
bitllet per córrer el Mundial 
de Mitja Marató, prova per 
la qual s’havia classificat 
setmanes enrere després 
d’aconseguir la marca per 
competi r-hi.

La Federació Espanyola 
d’Atletisme oferia sis ins-
cripcions per parti cipar en 
aquesta competició, però 
tres dies abans de la prova, 
la mateixa federació va co-
municar al corredor de Rubí 
que finalment no podria 
disputar la prova perquè 
només podia inscriure cinc 
atletes. Casti llejo va ser el 
descartat perquè era un 
dels dos atletes que no 
havia parti cipat en el Cam-
pionat d’Espanya, tot i tenir 
millor temps. 

El corredor català, de 
39 anys i retirat de l’alta 
competició, havia fet tot 
el possible per tornar a 

participar en el Mundial, 
especialment perquè es 
corria a València.

Casti llejo va fer pública 
la resolució de la Federació 
a través de les xarxes soci-
als i va carregar durament 
contra la Federació. De fet, 
el mateix que li va passar a 

Carles Casti llejo, li va succeir 
també a Marta Galimany, 
i la Federació es va veure 
obligada a demanar discul-
pes a tots dos.

Segon millor espanyol
Tot i quedar fora de la parti -
cipació pel Mundial, l’atleta 

olímpic va poder prendre 
la sortida participant en 
la prova popular, que es 
feia simultàniament, amb 
una invitació, però el seu 
temps no va computar per 
al Mundial.

El rubinenc va guanyar 
la prova popular de la Mitja 
Marató i va entrar fent un 
temps d’1h 02’ 14”. Tot i 
sorti r 50 metres per darrere 
dels professionals, Casti llejo 
va aconseguir el 26è millor 
temps global i va ser el se-
gon espanyol en creuar la 
línia de meta.

El guanyador del Mun-
dial en categoria masculina 
va ser el kenià Geoffrey 
Kamworor, que va fer un 
temps d’1h 00’ 02”.

En la prova femenina, la 
guanyadora mundial de Mit-
ja Marató va ser Netsanet 
Kebede. L’etíop va creuar 
la línia d’arribada amb una 
marca d’1h 06’ 11”, batent 
el rècord del món de Mitja 
Marató no mixta.

Casti llejo va haver de sorti r 50 metres per darrere dels atletes pro-
fessionals i el seu temps no va computar per al Mundial. / IAAF

BÀSQUET | LLIGA

Júnior Blanc - CBS Blau  88-78
CB Sant Pere Blanc - Júnior Blau 58-74
Bàsket Sant Cugat - Sots-21 B  50-48
Joventut Badalona B - Júnior Femení 79-46
Sènior Femení - Aracena L’Hospitalet 93-43RE

SU
LT

AT
S

Triomf còmode del Sènior Femení del CEB
El Sènior Femení del CEB 
Sant Jordi va aconseguir 
una victòria fàcil davant de 
l’Aracena L’Hospitalet per 
93-43. Les rubinenques 
van ser molt superiors i 
van demostrar una bona 
acti tud, especialment a la 
primera meitat. El segon 
temps va ser més fl uix, ja 
que el conjunt local va tenir 
problemes per mantenir la 
intensitat.

També va aconseguir el 

triomf el Júnior Blau davant 
del Sant Pere Blanc. El re-
sultat de 58-74 va ser molt 
clar a favor dels del CEB. Tot 
i això, el parti t va ser dur per 
les nombroses baixes que 
acumulava l’equip de Rubí.

En canvi, el Júnior Feme-
ní no va aconseguir el triomf 
en la seva visita a la pista 
del Joventut de Badalona. 
Les jugadores visitants van 
perdre per 79-46 contra el 
líder invicte de la lliga.

Per la seva banda, el 
Júnior Blanc es va imposar 
al CBS Blau en un parti t molt 
ofensiu, en el qual es van 
arribar a anotar 22 triples 
entre tots dos equips. El 
duel va acabar amb un mar-
cador de 88-78, favorable 
als del CEB.

Per últi m, el Sots-21 B 
del CEB Sant Jordi va cau-
re contra el Bàsquet Sant 
Cugat amb un resultat molt 
ajustat, de 50-48. / CEB

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA | COPA CATALANA

El GAER és primer per 
equips en la segona jornada 
de la Copa Catalana

L’equip benjamí va quedar primer per equips. / Cedida

L’equip benjamí femení 
de gimnàsti ca artí sti ca del 
GAER va aconseguir classi-
fi car-se com el primer equip 
en la segona jornada de la 
Copa Catalana, disputada a 
Manresa el 17 i 18 de març. 
L’equip va aconseguir el 
primer lloc en la categoria 
Base 2P. En la primera jor-
nada, les rubinenques ja 
havien aconseguit pujar al 

podi. L’equip està format 
per Yohara Aguilar, Noa 
Barrientos, Malak Bouhaja, 
Aroan Millán, Maria Robles, 
Jana Salto, Sabina Sánchez, 
Lucía Villarejo, Leire Ro-
bles, Maria Rey i Alejandra 
Toca.

La tercera jornada de la 
Copa Catalana ti ndrà lloc a 
fi nals d’abril al pavelló de 
Salt, a Girona. / GAER

CICLISME | CHALLENGE

Més parti cipació a les sorti des 
del Club Ciclista Rubí 
El Club Ciclista Rubí (CCR) va 
organitzar diumenge dues 
noves sorti des dels seus dos 
grups. El grup A va fer una 
ruta de 110 km amb sorti da 
a Rubí i arribada a Sant Pau 
d’Ordal. Per la seva banda, el 
grup B va fer un recorregut 
de 90 km des de Rubí fi ns 
a Castelldefels i la tornada. 
El club està sati sfet perquè 
ha augmentat el nombre de 
parti cipants en la challenge 

dels dos grups. 
La propera sorti da serà 

aquest diumenge a les 8 
hores des de la plaça del 
Doctor Guardiet. El grup A 
farà una ruta de 100 km per 
poblacions com Terrassa, 
Rellinars, Castellbell, Sant 
Vicent de Castellet i Sant 
Llorenç, entre altres. El B 
recorrerà 75 km per l’entorn 
del parc de Sant Llorenç de 
Munt. / CCR
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NATACIÓ | TROFEU PRIMAVERA

Terrassa va acollir el passat 
cap de setmana el Trofeu 
Primavera, que va comptar 
amb la par� cipació de tres 
nedadores del Club Natació 
Rubí (CNR), Sílvia Mar� , Jú-
lia Aguilera i Júlia Guillem. 
Cal destacar que Mar�  va 
tornar a batre un rècord del 
club, el dels 100 m lliures. 

Jornada de natació
D’altra banda, més de 80 
nedadors i nedadores van 
disputar la sisena jornada 
de la Lliga Catalana aleví 
que es va disputar dissabte 

passat a Rubí. La jornada va 
comptar amb la par� cipació 
del CN Minorisa, CN Badia, 
CN Parets, CN Sallent, CE 
Europa Sports Center i CN 
Rubí. L’equip aleví del club 
rubinenc va disputar una 
gran compe� ció en aquesta 
penúl� ma jornada de lliga, 
en la qual tots els integrants 
van millorar els seus temps, 
intentant sumar els màxims 
punts possibles per millorar 
la posició a la lliga i classifi -
car-se en un bon grup per 
la Copa Catalana del proper 
mes de juny. / CNR

Sílvia Mar�  bat també el 
rècord dels 100 m lliures

WATERPOLO | PRIMERA NACIONAL

El Sènior Masculí del CNR atrapa el líder
El Sènior Masculí del Club 
Natació Rubí (CNR) va com-
pletar dissabte una jornada 
perfecta. Els jugadors de 
Toni Aguilar es van imposar 
per un ajustat 12-14 en la 
seva visita al CN Granollers. 
Un resultat que, combinat 
amb la derrota de l’AR Ciu-
dad Lineal de Madrid, fan 
que l’equip rubinenc iguali 
en punts l’equip madrileny, 
líder a la classificació. A 
manca de tres jornades pel 
final de la competició, el 
calendari es preveu d’allò 
més interessant amb un 
enfrontament directe, en la 
penúl� ma jornada, entre els 
dos equips que encapçalen 
la classifi cació. L’equip que 
guanyi la lliga ascendirà 
de forma directa a Divisió 
d’Honor.

Èxit del waterpolo forma-
� u
Durant el cap de setmana, es 
va disputar a Madrid el Cam-
pionat d’Espanya infan� l de 
federacions territorials. Les 
dues seleccions catalanes, 

A l’esquerra, David de Requesens i Elena Ruiz, que es van proclamar campions d’Espanya amb les selec-
cions catalanes. A la dreta, els waterpolistes Derek Senpau i Sergi Pina, amb l’entrenador Dani Gómez, 
que van guanyar un torneig internacional a Sèrbia. / Cedides

L’equip del CNR que va par� cipar a la prova de Cerdanyola. / Cedida

la femenina i la masculina, 
es van proclamar campiones 
d’Espanya. En totes dues, 
el CN Rubí va comptar amb 
un representant: David de 
Requesens i Elena Ruiz. La 
waterpolista, a més, va ser 
escollida com a millor juga-
dora del campionat. 

També els waterpolistes 
Derek Senpau i Sergi Pina, 
juntament amb l’entrenador 

CN Catalunya - Juvenil Masculí  7-10
Benjamí - CN Caldes  13-2
CN Catalunya - Juvenil Femení  5-10
Benjamí - CN Sant Andreu  7-10
Aleví A - UE Horta   10-3RE
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El CNR, al Duatló de Cerdanyola
El VII Duatló de Cerdanyo-
la, puntuable pel Cam-
pionat de Catalunya per 
club i lliga, es va disputar 
diumenge passat. El CNR 
va competir amb l’equip 
format per Xavi Matarín 
(n/f), Alfonso Martínez 
(260), Edu González (245) 
i Dani Jiménez (256). 

Tots van realitzar un 
gran esforç que al fi nal no 
es va veure recompensat 
perquè en la cursa en bici-
cleta Matarín va pa� r una 
punxada i no va poder fi na-
litzar la prova. / CNR

DUATLÓ | PROVA

Sílvia Mar� , Júlia Aguilera i Júlia Guillem, del CNR, van disputar el 
Trofeu Primavera a Terrassa. / Cedida

del club Dani Gómez, s’han 
proclamat campions del 
torneig internacional Dejan 
Popov, que s’ha disputat a 

Becej, a Sèrbia. Tots forma-
ven part de l’equip de l’asso-
ciació Be Water My Friend 
en categoria cadet. / CNR

L’equip de triatletes de l’Òp� ms Club. / Cedida

L’Òp� ms Club Triatló queda quinzè a 
la Primera Divisió de la lliga de clubs

rubinenc en arribar amb un 
temps d’1h 02’. Joel Moya-

L’equip rubinenc Òp-
tims Club Triatló va 
par� cipar diumenge 
en el Duatló de Cer-
danyola, que enguany 
era a la vegada Cam-
pionat de Catalunya 
per equips.

A la prova, de dis-
tància Sprint, van par-
� cipar cinc duatletes 
del club: Enoc Navar-
ro va ser 63è, amb un 
temps de 57’, mentre que 
Fede Haba va ser el segon 

no i David Ureta van 
arribar gairebé junts 
amb un temps d’1h 6’ 
i Sergi Dávila va fer un 
temps d’1h 8’.

La prova tancava 
la temporada de Du-
atló, en la qual l’Òp-
tims ha assolit una 
meritòria 15a posició 
fi nal a la Primera Di-
visió de la lliga de 
clubs, assegurant-se 

la par� cipació l’any vinent en 
aquesta categoria. / OCT

DUATLÓ | CAMPIONAT DE CATALUNYA
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