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>> Milagros Calleja reitera a l’Ajuntament la necessitat d’assegurar 
i accelerar la resposta a totes les reclamacions ciutadanes 
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La Síndica de Greuges de Rubí atén 244 queixes i consultes 
el 2018, gairebé el 30% més que l’any anterior

CRISTINA CARRASCO

La Síndica de Greuges de 
Rubí, Milagros Calleja, va re-
alitzar durant el 2018 un total 
de 244 actuacions, quasi un 
30% més que l’any anterior. 
D’aquestes actuacions, 81 
eren queixes i reclamaci-
ons, mentre que 163 van ser 
consultes d’assessorament i 
informació. Així ho recull la 
Memòria de la Sindicatura de 
Greuges de Rubí 2018 que es 
va fer pública ahir dijous.

Calleja ha valorat posi-
� vament l’increment de les 
consultes a la Sindicatura: 
“Vol dir que la ciutadania 
cada cop coneix més aques-
ta institució, que té com a 
funció defensar els drets i les 
llibertats dels veïns i veïnes, 
en la seva relació amb l’Ajun-
tament”. 

Per la Síndica, també 
cal ressaltar que el nombre 
de col·lec� us, associacions i 
en� tats que van adreçar-se 
a ella durant el 2018 també 
ha augmentat, fet que tam-

bé indica “que ens anem 
consolidant més a la ciutat”. 
Tot i això, considera que és 
necessari con� nuar donant a 
conèixer l’existència d’aques-

ta ins� tució. 

Reclamacions per barris i 
temes
Per zones, el centre i la Plana 

del Castell són els barris que 
han generat més queixes i 
reclamacions (15), seguit per 
les urbanitzacions (13) i Can 
Vallhonrat, Ca n’Alzamora i el 
25 de Setembre (13).

Per àmbits d’actuació, 
els Serveis Territorials, amb 
42 queixes, con� nuen sent 
el servei municipal que més 
conflicte genera amb l’ad-
ministració, i acumulen la 
majoria de les que no s’han 
pogut tancar. Principalment, 
són reclamacions relaciona-
des amb Ac� vitats, Mobilitat 
i Via Pública. 

Segons Calleja, això passa 
a totes les administracions en 
general, no només a la ciutat. 
“En Territori és el servei que 
hi ha més difi cultats per tre-
ballar”, assenyala la Síndica, 
qui creu que aquest fet s’ha 
agreujat a Rubí per falta de 
recursos humans.

El segon àmbit amb més 
reclamacions són els Ser-
veis a les Persones, amb 17. 
Moltes d’aquestes han estat 
relacionades amb les difi cul-

La Síndica de Greuges de Rubí, Milagros Calleja. / Arxiu 

L’àmbit de Serveis Territorials acumula el major nombre de reclamacions ciutadanes
tats per accedir a habitatge. 
Segons la síndica, “aquest és 
un tema que s’està conver� nt 
en un problema estructural a 
Catalunya, amb molts des-
nonaments, amb difi cultats 
per pagar els lloguers o per 
trobar lloguers assequibles”. 
Altres temes destacats han 
estat els ajuts socials i les difi -
cultats per empadronar-se a 
la ciutat. Malgrat tot, Calleja 
ressalta que a Serveis Socials, 
tot i les difi cultats, “hi ha una 
resposta molt àgil”.

Recomanacions: respondre 
sempre i en poc temps
Com és habitual des que es 
va crear la fi gura del Síndic 
de Greuges a la ciutat, que 
l’any vinent farà 20 anys, 
Milagros Calleja recomana a 
l’administració local adaptar 
els procediments adminis-
tratius per evitar que cap 
queixa quedi sense resposta. 
“És important per al ciutadà 
que si un tema s’encalla per 
la seva complexitat, l’Ajun-
tament informi d’aquest fet 

a l’interessat fent-lo par� cip 
de les circumstàncies”, asse-
nyala Calleja. 

La Síndica també demana 
als diferents serveis munici-
pals la màxima celeritat a la 
resposta a les pe� cions de la 
seva oficina, tot recordant 
que “no haurien de superar 
els 30 dies”.
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Acabades les obres per millorar 
un tram del paviment del carrer 
de Can Bosc, a Sant Muç

L’Agència Catalana de l’Aigua acaba les 
obres d’emergència pels aiguats a Rubí 
REDACCIÓ

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) va fi nalitzar la setmana 
passada dues actuacions de-
clarades d’emergència arran 
dels aiguats del novembre 
passat amb l’objectiu de 
restituir les afectacions en 
diversos torrents a Rubí i Sant 
Cugat del Vallès. 

Les obres s’han executat 
durant els darrers tres mesos 
i han suposat una inversió 

conjunta de més de 310.000 
euros.

A la nostra ciutat, l’actua-
ció ha consis� t en l’enderroc 
d’un tram del mur de canalit-
zació al marge esquerre del 
torrent de Can Estapé en la 
seva confl uència amb la riera 
de Rubí que s’havia esfon-
drat per les fortes pluges i la 
conformació d’una protecció 
amb escullera i el reperfi lat 
del talús. L’import de l’actu-
ació ha estat de 178.602,45 

euros, fi nançats íntegrament 
per l’Agència Catalana de 
l’Aigua.

A Sant Cugat, les actuaci-
ons s’han contemplat la repo-
sició de l’escullera del llit del 
torrent de Can Cabassa i dels 
seus laterals que s’havien 
esfondrat pels aiguats en un 
tram proper a la confl uència 
amb el torrent Xoriguer. L’im-
port de l’actuació ha estat de 
131.779,19 euros, cost que 
també assumit per l’ACA.A Rubí, s’ha actuat al torrent de Can Estapé, on s’havia esfondrat un mur de canalització. / Cedida

El rubinenc Lluís Ridao,
nou director de l’ACA
Lluís Ridao, qui fi ns ara era 
gerent de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), ha estat 
designat pel govern de la 
Generalitat de Catalunya 
nou director de l’Agència. El 
rubinenc, llicenciat en Dret, 
abans de ser gerent de l’ACA 
havia estat cap de gabinet a 
la conselleria d’Empresa i 
Ocupació amb Felip Puig.

Lluís Ridao va ser regidor 
de l’Ajuntament de Rubí 
amb Convergència i Unió 
(CiU) des del 1991 fins al 
2002.

L’Agència Catalana de 
l’Aigua és un òrgan que 
depèn del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, ac-
tualment en mans de Damià 
Calvet. / DdR

Lluís Ridao. / Arxiu

El consistori està realitzant di-
verses actuacions de millora a 
la urbanització de Sant Muç, 
incloses al Pla d’inversions. 
Els treballs, que pretenen 
adequar la calçada i les vore-
res de determinats espais, se 
centren al carrer de Can Bosc, 
a l’avinguda de Can Tapis i al 
carrer de la Pineda.

La primera d’aquestes 
actuacions ja ha finalitzat. 

Es tracta de la millora del 
paviment, que estava molt 
degradat, en el tram del car-
rer Can Bosc comprès entre el 
carrer Avellaners i l’avinguda 
Can Tapis. 

A principis d’abril és pre-
vist que comencin les obres 
de millora de la vorera de 
l’avinguda de Can Tapis, entre 
el carrer Bellpuig i el carrer 
del Camí. / DdR
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OBRIM LES PORTES:
NO ENS DEIXIS PLANTATS!
Hem canviat la data de la Jornada de Portes Obertes
pel proper dissabte 27 d’abril de 2019, de 10 a 15 h.
Participa en les diferents activitats que hem preparat.
Si us plau, preneu nota. Us esperem!
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Ja es coneixen els guardonats 
de la nova edició dels Premis 
Gent del Barri, Gent de Rubí
L’Associació de Ve-
ïns Zona Mercat i 
Golden Pool han 
donat a conèixer 
quins seran els 
guardonats  en 
l’edició d’aquest 
semestre dels Pre-
mis Gent del Barri, 
Gent de Rubí, uns 
guardons amb els 
quals es vol reco-
nèixer persones 
i en� tats locals que desta-
quen per la seva tasca.

Enguany, els guardonats 
seran el fotògraf Josep M. 
Roset, Creu de Sant Jordi 
2018, per la seva trajectòria 
en el món de la fotografi a; 
el periodista Moisés Ro-
dríguez, actualment en el 
canal 24 Horas de TVE, per la 
seva tasca informa� va i per 
la independència i passió 
que té pel periodisme; el 
guitarrista Juan Gallardo, 
col·laborador de la Peña Ca-
lixto Sánchez; i Marta Cano, 
jugadora del Club Voleibol 
Rubí, per la seva trajectòria 
espor� va.

També seran guardo-
nades les en� tats RubiTEA, 

per la seva tasca amb les 
persones au� stes i les seves 
famílies; el club Gimnàs� ca 
Ar� s� ca i Espor� va de Rubí 
(GAER) per la seva feina de 
foment de l’esport base i 
de la gimnàs� ca ar� s� ca i 
espor� va, i l’Ateneu de Rubí, 
com a equipament cultural i 
social de la ciutat.

Els guardons, que van 
néixer el novembre del 
2008, celebren enguany el 
desè aniversari, per la qual 
cosa els promotors convi-
daran a tots els premiats al 
llarg d’aquesta dècada, prop 
d’un centenar, a assis� r a 
la gala de lliurament dels 
premis, que encara no té 
data. / DdR

Un informe desfavorable de Foment 
podria retardar l’obertura de Can Balasc
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha co-
municat que un informe de 
la Secretaria General d’Infra-
estructures Ferroviàries del 
Ministeri de Foment podria 
fer endarrerir l’obertura de 
Can Balasc. Segons va explicar 
l’Ajuntament en la darrera 
Mesa de seguiment dels abo-
cadors, aquesta ins� tució ha 
emès un informe desfavora-
ble, mo� u pel qual ara té dos 
mesos per presentar un nou 
informe. A més, el consistori 
també ha apuntat que hi ha 
altres informes que encara no 
s’han lliurat i que tot plegat fa 
que, per ara, la tramitació de 
l’obertura de Can Balasc no 
pugui con� nuar.

Es desconeix, però, en 
què consisteix aquest informe 
desfavorable, ja que l’Ajunta-
ment no l’ha fet públic. De 
fet, la plataforma Rubí sense 
abocadors ha lamentat en 
les xarxes socials que l’Ajun-
tament no li deixi consultar 
aquest informe, al·legant 
que no és part afectada en la 
tramitació.

L’admissió a tràmit de la 
tramitació va tenir lloc el 21 

de desembre a través d’un 
acord de Junta de Govern 
Local i després es va obrir 
un període per presentar al-
legacions. Actualment, estan 
en la fase de demanar infor-
mes als organismes sectorials 
afectats, com el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i 

Pesca, l’Agència Catalana de 
l’Aigua, l’Agència de Residus 
de Catalunya, l’Oficina Ter-
ritorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental de Barcelona i el 
Ministeri de Foment.

Quan l’Ajuntament � ngui 
tota la documentació, haurà 
de decidir si aprova o denega 

el projecte d’obertura de Can 
Balasc, a la vista dels infor-
mes i de les al·legacions. En 
cas que finalment s’aprovi, 
es tramitarà a la Comissió 
de Territori i Urbanisme de 
Barcelona, que és l’òrgan 
competent per fer l’aprovació 
defi ni� va.

L’Ajuntament està tramitant l’obertura de l’abocador de Can Balasc. / Carla Abril

Rubí, un dels vint-i-cinc municipis que par� cipen en 
el projecte ‘Ciutats Defensores dels Drets Humans’ 
REDACCIÓ

Rubí és un dels onze mu-
nicipis que participen en 
l’edició de primavera del 
projecte ‘Ciutats Defensores 
dels Drets Humans’, que 
tindrà lloc del 31 de març 
al 6 d’abril. La inicia� va està 
impulsada pel Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupa-
ment, la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat, l’Ins� tut 
de Drets Humans de Catalu-

nya i l’Ins� tut Català Inter-
nacional per la Pau, amb la 
par� cipació de 25 poblacions 
i diverses ins� tucions.

L’objectiu del projecte 
‘Ciutats Defensores dels 
Drets Humans’ és donar 
a conèixer el treball dels 
ac� vistes en drets humans 
i, d’aquesta manera, cons-
cienciar la ciutadania sobre 
la necessitat d’integrar la 
defensa d’aquests drets a 
la seva vida quo� diana. En 

aquesta edició de prima-
vera, Rubí i la resta de mu-
nicipis participants rebran 
la visita de sis reconeguts 
defensors i defensores dels 
drets humans procedents 
de diferents països com El 
Salvador, Itàlia, Colòmbia, o 
Camerun.

La programació de ‘Ciu-
tats Defensores dels Drets 
Humans’ s’obrirà el diumen-
ge 31 de març al Celler amb 
un acte obert a tota la ciu-

tadania que reunirà els sis 
defensors convidats i repre-
sentants de les en� tats orga-
nitzadores. L’ac� vitat � ndrà 
lloc a par� r de les 18 hores 
i hi participarà l’Associació 
Catalana d’Ajuda al Refugiat i 
el Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament.

Compromesos en la defensa 
dels drets humans
Els onze municipis parti-
cipants en aquesta edició 

de primavera del projecte 
s’han compromès en una 
declaració institucional a 
mantenir i ampliar les polí-
� ques públiques de suport 
als defensors i defensores de 
drets humans a escala local i 
global, en solidaritat amb el 
compromís d’aquestes perso-
nes per promoure i protegir 
els drets humans des de la 
no violència, i en rebuig a 
les amenaces, persecució i 
assassinats que pateixen.

L’escriptor Josep M. Roset serà un dels 
guardonats. / Arxiu
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L’Espai Jove Torre Bassas celebrarà el seu 
20è aniversari amb una jornada lúdica 
REDACCIÓ

L’Espai Jove Torre Bassas ce-
lebrarà el seu 20è aniversari 
aquest dissabte 30 de març 
amb un programa d’ac� vitats 
obert a tota la ciutadania, 
però especialment a aque-
lles persones que en algun 
moment han estat usuàries 
de l’equipament juvenil. Les 
diferents propostes � ndran 
lloc entre les 12 i les 23 hores 
i estaran protagonitzades per 

col·lec� us i ar� stes vinculats 
a la Torre Bassas.

Des de primera hora, els 
grafiters Idok, Leyn, Megui 
Art, Rosa Roseyó, Areskie, 
Urih i Kets treballaran en 
l’elaboració d’un nou mural 
a les parets que envolten 
l’equipament. El gruix de les 
ac� vitats, però, se succeiran 
a par� r de les 12 hores, co-
mençant per les exhibicions 
dels tallers de K-Pop i street 
dance, i dels col·lec� us On 

Stage i Twilight. Durant el 
ma� , també es podrà gaudir 
de jocs tradicionals coreans 
i d’una màquina de ballar 
gràcies a l’en� tat Otaku Rubí, 
així com de les actuacions 
dels DJ de La SoniK (13 i 16.30 
hores).

A la tarda, hi haurà vide-
ojocs a càrrec del Consejo de 
Gamers de la Torre Bassas, un 
photocall del col·lec� u ar� s� c 
SiART, una xocolatada (17 ho-
res) i la instal·lació interac� va 
sonora i visual OktaEdra (19-
21 hores). Aquestes propos-
tes es compaginaran, a par� r 
de les 17 hores i fins ben 
entrada la nit, amb les actua-
cions musicals de Rock’e’Fort, 
Radio Vintage Club, La Gossa 

d’Era, StringCordz, Sr. Chen 
i Rude Lerdo. A banda de 
totes aquestes ac� vitats, du-
rant la jornada es convocarà 
una trobada de les diferents 
promocions dels cursos de 
monitors i música.

L’Espai Jove Torre Bassas 
està ubicat en un edifi ci mo-
dernista construït pel matri-
moni Llopis als anys 20 del 
segle passat. L’equipament 
juvenil s’adreça a una pobla-
ció de 12 a 30 anys, que hi pot 
trobar sales i espais per fer-hi 
activitats diverses, cursos i 
tallers, espais de trobada, 
serveis d’assessoria sobre 
temes de gran interès per al 
jovent, xerrades i ac� vitats 
lúdiques.

L’equipament juvenil municipal s’adreça a una població de 12 a 30 
anys. / Mariona López

Múl� ples ac� vitats per 
la Festa de l’Au� sme
Rubí TEA, l’associació de 
famílies de persones amb 
au� sme, ha organitzat pels 
propers dies diverses propos-
tes entorn la Festa de l’Au� s-
me, amb l’objec� u de donar 
visibilitat a aquest trastorn i 
sensibilitzar la població sobre 
el mateix. 

La primera ac� vitat � n-
drà lloc el 2 d’abril amb una 
conferència a les 18 hores a 
la Biblioteca Mestre Martí 
Tauler, que també inclourà 
una exposició sobre l’enti-
tat, els seus objectius i les 
ac� vitats.

Al mateix equipament, 
es farà un taller infan� l el 4 

d’abril a les 18 hores amb un 
contacontes per comprendre 
l’au� sme sota el � tol ‘El mapa 
del trencaclosques’.

La gran Festa de l’Au� s-
me està prevista el 7 d’abril 
durant el ma�  a la plaça del 
Doctor Guardiet. Començarà 
a les 10.30 hores amb una 
xocolatada i jocs i tallers 
infan� ls, que comptarà amb 
diversos � pus d’espectacles 
i exhibicions. A més, també 
tindrà lloc el ‘Corre corre 
RubiTEA’, una cursa no com-
pe� � va inclusiva i gratuïta. 
Tothom que ho vulgui hi pot 
par� cipar inscrivint-se al web 
www.rubitea.org. / DdR
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Rufi án alerta de la importància de les cites electorals: 
“Ens juguem els drets socials, nacionals i civils”
CRISTINA CARRASCO

El diputat d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC) al 
Congrés i número 2 de la llista 
del parti t per Barcelona a les 
eleccions espanyoles, Gabriel 
Rufi án, va visitar dissabte al 
matí  la nostra ciutat. Després 
d’una volta pel Mercat Muni-
cipal, el diputat republicà va 
parti cipar en l’acte ‘Ciutats re-
publicanes, ciutats de progrés’, 
organitzat a Sant Jordi Parc, on 
va alertar de la importància 
del cicle electoral que s’apro-
xima –eleccions generals, 
municipals i europees–.

“No són només cites amb 
les urnes, sinó amb la història. 
Ens juguem els drets socials, 
nacionals i civils de tots, ti n-
guin el cognom que ti nguin, 
parlin la llengua que parlin i 
siguin del poble que siguin”, va 
explicar. El diputat va apuntar 
que “cal que siguem dics de 
contenció i muralles enfront 
del feixisme que campa al seu 
aire pels carrers i mitjans de 
comunicació”.

Davant les més de 300 
persones que van assistir a 
l’acte i que van aplaudir en 
nombroses ocasions la inter-

venció de Rufi án, el republi-
cà va assegurar que “venen 
temps foscos i durs, on dir la 
veritat ti ndrà un cost personal, 
políti c i mediàti c”, però que 
“ERC no deixarà de dir-les” . 
El diputat va afi rmar que els 
líders de C’s Inés Arrimadas i 
Albert Rivera no representen 
als treballadors que van venir 
a Catalunya fa 40 anys, sinó als 
‘señoritos’ que els van fer fora, 
mentre que “VOX simplement 
és Ciutadans a les quatre del 
matí ”.

Rufi án considera que l’ali-

ança a la qual cal fer front no 
és la de PP, VOX i Ciutadans 
(C’s), sinó que “el front real 
i nociu” és el de PSOE i C’s. 
Per al diputat, ERC és l’única 
opció per obstaculitzar aquest 
front.

L’acte va comptar també 
amb la intervenció de la can-
didata al Congrés per ERC Ca-
rolina Telechea i la candidata 
al Senat dels republicans Ana 
Surra, a més de l’alcaldable 
d’ERC, Xavier Corbera. Tots 
els parti cipants van tenir molt 
present els presos políti cs, co-

Rufi án i Corbera, durant l’acte a Sant Jordi Parc. / Mariona López

incidint amb el primer any des 
que van tornar a entrar a pre-
só. De fet, Corbera va iniciar 
la seva intervenció llegint una 
carta de Raül Romeva, vinculat 
a la nostra ciutat a través del 
Club Natació Rubí. En la missi-
va, Romeva assenyala que “fer 
un referèndum no és delicte, 
manifestar-se no és alçament, 
protestar no és un tumult i 
pensar no és il·legal”.

El candidat d’ERC a l’al-
caldia va ressaltar que el seu 
parti t té molt clar que Rubí és 
un diamant en brut, una ciutat 
amb moltes possibilitats i que 
aprofi tar aquestes és el repte 
de la seva candidatura si asso-
leix l’alcaldia. Per a Corbera, 
després de quasi 20 anys de 
govern socialista i d’aquest 
mandat en el qual els socialis-
tes s’han aliat amb PP, C’s i un 
trànsfuga, és el moment del 
canvi. “Cal obrir les fi nestres 
i que entrin noves persones. 
Per això diem Desperta Rubí”, 
va apuntar.

L’alcaldable també va as-
segurar que ERC té un nou 
projecte de ciutat, un equip 
preparat i una llista que trans-
met aquesta il·lusió. “El 26 de 
maig tenim una oportunitat 
històrica, vosaltres i ERC ho 
podem fer possible”.

ERC vol millorar el verd urbà amb espècies 
que requereixin menys manteniment
Un dels objecti us d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), si arriba al govern, és millo-
rar el verd urbà de la ciutat, que consideren 
que actualment està descurat. Xavier Cots, 
número 3 de la candidatura, professional i 
docent de la jardineria, ha explicat que “cal 
tenir una ciutat més verda i amb un verd de 
més qualitat, és benefi ciós per les persones 
i millora la qualitat de vida”.

Per fer-ho, Cots aposta per “triar espè-
cies d’arbrat autòctones del mediterrani i 
al·lòctones que s’adapten, i fer estratègies en 
el manteniment com ara recuperar cobertors 
de les gespes per nodrir el terreny i tractar la 
natura de forma més natural, perquè el que 

volem són places que perdurin en el temps”. 
En aquest senti t, considera que “el problema 
fi ns ara ha estat que s’han inaugurat moltes 
places i no s’han manti ngut”. Per l’alcaldable 
d’Esquerra, Xavier Corbera, aquestes accions 
ofereixen la possibilitat “d’augmentar el verd 
urbà i reduir els costos de manteniment”.

Al marge de la vegetació, Cots també 
aposta per interconnectar espais com ara 
places i carrers per tal que els ciutadans 
“gaudeixin de l’espai públic i puguin fer 
esport o acti vitats de lleure” amb l’objec-
ti u de “fer els iti neraris més amables per 
revaloritzar l’espai, com ara el comerç i 
l’habitatge”. / M.C.

VR vol més polícia i càmeres 
de videovigilància 
REDACCIÓ

Veïns per Rubí (VR) planteja 
un increment substancial de 
la planti lla de Policia Local i 
la instal·lació de càmeres de 
videovigilància per lluitar, per 
una banda, contra la manca 
de sensació de seguretat que 
creu que existeix a la ciutat, i, 
per altra part, contra els actes 
incívics, que considera que 
estan augmentant.

Pel que fa a la delinqüèn-
cia i a la inseguretat, la forma-
ció reconeix que la situació 
és similar a altres poblacions 
de l’entorn, però apunta que 
l’últi m informe dels Mossos 
recull que Rubí ha registrat un 
augment en el nombre de ro-
batoris a domicilis, empreses 
i vehicles. Per això, proposa 
incrementar les planti lles dels 
dos cossos de seguretat, que 
considera són insufi cients.

Segons la formació, les 
places previstes de Policia 
Local no estan cobertes i hi ha 
unes 25 vacants en els últi ms 
anys, mentre que la població 
ha anat augmentant. A més, 
consideren que el problema 
s’agreujarà, ja que els agents 
poden acollir-se a una jubila-
ció anti cipada als 61 anys i la 
mitjana d’edat de la planti lla 
actual és elevada.

Per aquests motius, el 
parti t aposta per reforçar la 
planti lla municipal “per anar 
progressivament situant-nos 
en la mitjana d’efecti us d’al-
tres municipis de Catalunya, 
que equivaldria a 1,5 agents 
de policia per cada mil ha-
bitants, que ens situaria en 
uns 115 efecti us”. En aquest 
senti t, per VR la situació idò-
nia seria arribar a dos efecti us 
per cada mil habitants, és a 
dir, uns 150 efecti us.

A més, també plantegen 
demanar a la Generalitat 
incrementar el nombre de 
Mossos d’Esquadra a la co-
missaria de Rubí.

Incivisme
El parti t també considera que 
“l’augment de l’incivisme és 
molt preocupant a la ciutat”, 
Per això, proposa més i mi-
llors campanyes informati ves 
i accions dissuasòries per 
evitar aquests actes. Entre 
aquestes, aposten per “im-
plementar un sistema de 
videovigilància, en el marc 
de la proposta smart city, en 
punts estratègics del municipi 
per evitar accions incíviques 
i difi cultar l’acció de la de-
linqüència organitzada que 
actua contra el patrimoni 
públic i privat”.

Antoni García, alcaldable de 
Veïns per Rubí. / Arxiu
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Juan José Giner rep el suport del president del PP a 
catalunya en la seva presentació com a candidat
lara lóPez

Una setantena de persones 
van assistir dijous de la set-
mana passada a l’Ateneu a la 
presentació de Juan José Gi-
ner com a candidat del Partit 
Popular (PP) a les municipals 
del maig. Giner, comerciant i 
estudiant de tercer any de Ci-
ències Polítiques, va defensar 
la seva candidatura explicant 
els pilars del PP en política 
municipal: la seguretat ciu-
tadana, la dinamització del 
comerç local, la rebaixa fiscal 
i l’ajuda als petits empresa-
ris, l’atenció al col·lectiu de 
discapacitats intel·lectuals, 
la conservació dels carrers i 
espais públics o l’ampliació 
de l’aparcament, entre altres 
qüestions.

Giner va expressar el de-
sig del PP de remuntar el 
nombre de vots en aquestes 
eleccions locals, “trepitjant 
molt el poble i convencent 
als ciutadans que Rubí ha de 
ser una ciutat de tots i per a 
tots on primer han de ser els 
rubinencs”. El polític rubinenc 
va afirmar que “Rubí no té 
un problema de recursos ni 
de pressupost, sinó de mala 

gestió”.
El cap de llista del PP a 

Rubí va insistir en el fet que 
una de les principals preocu-
pacions dels habitants és la 
seguretat ciutadana, motiu 
pel qual volen reforçar la 
plantilla policial a la ciutat 
per arribar a la ràtio mitja dels 
100 agents (actualment hi ha 
85), recuperar la tasca dels 
vigilants municipals nocturns, 
i crear comissaries de Policia 
Local a les urbanitzacions, 

entre altres.
El tema de l’aparcament 

i la dinamització del comerç 
seran punts importants del 
seu programa electoral, se-
gons Giner. Així, el PP defensa 
rebaixar l’IBI en un 50% als 
empresaris autònoms que 
tinguin com a domicili fiscal 
el seu propi habitatge i un 
30% de l’IBI al lloguer dels 
locals; a més de cobrir la 
Riera per crear una zona co-
mercial on convisquin grans 

Giner i Fernández, durant l’acte. / Mariona lópez

firmes amb el comerç local. 
Els populars també tenen la 
voluntat d’ampliar la super-
fície d’aparcament per tal 
d’atreure més afluència a la 
zona comercial de gent de les 
urbanitzacions.

Una altra de les propostes 
del PP és agilitzar la comu-
nicació entre els habitants i 
l’Ajuntament per a la millora 
de l’estat de l’espai públic i 
carrers de la localitat mitjan-
çant un contacte més directe 
amb les xarxes socials.

L’acte va comptar amb 
la presència d’Alejandro Fer-
nández, president del Partit 
Popular de Catalunya, que 
va voler donar suport al can-
didat. Fernández va valorar 
la candidatura de Giner com 
“un gran candidat a l’alcaldia, 
una persona propera i oberta, 
capaç d’arribar a persones 
que no comparteixen ideolo-
gia amb el Partit Popular”. El 
número 1 del PP a Catalunya 
admet que Rubí és un muni-
cipi de tradició d’esquerres 
però, considera que el seu 
partit té un electorat fidel a 
Rubí, motiu pel qual tenen 
dipositades moltes esperan-
ces a la ciutat. 

Jxr proposa la millora de tots 
els pipicans de la ciutat
Junts per Rubí (JxR) ha criticat 
“les condicions lamentables 
en què es troben les zones 
d’esbarjo per a gossos de la 
ciutat, que no tenen la infraes-
tructura i l’equipament neces-
saris, i on l’estat de la sorra i la 
vegetació és lamentable, fins 
al punt de ser un perill pels 
usuaris”. Per aquest motiu, el 
cap de llista, Jaume Buscallà, 
proposa “efectuar diverses 
millores en tots els pipicans, a 
fi que disposin, com a mínim, 
de bancs, papereres, font 

d’aigua, il·luminació i una 
marquesina que protegeixi de 
les inclemències del temps”. 
Així mateix, planteja altres ac-
tuacions, com ara arranjar la 
vegetació i la sorra, tapar els 
sots i arreglar les tanques.

Segons Buscallà, l’objec-
tiu de tot plegat “és millorar 
la qualitat de vida dels gos-
sos, així com facilitar l’estada 
dels propietaris, que també 
pateixen l’estat tan precari 
en què es troben aquests 
espais”. / DdR

Buscallà, amb una usuària, en la zona d’esbarjo per a gossos del 
passeig de la riera, a tocar de l’escardívol. / cedida
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En comú Podem presenta candidatura perquè 
Rubí sigui “la propera ciutat del canvi”
m. cabRERa

La candidatura d’En Comú 
Podem va aprofitar l’inici de 
la primavera per presentar la 
seva candidatura en un acte 
a la plaça d’Anselm Clavé que 
va aplegar prop d’una setan-
tena de persones. “Rubí ha 
de ser la propera ciutat del 
canvi, com el 2015 ho van 
ser Barcelona i Madrid, amb 
un govern amb gent honesta, 
preparada, transparent i que 
representa els diferents barris 
i urbanitzacions de Rubí”, va 
dir la candidata de la coalició, 
Ànnia García.

Per l ’alcaldable d’En 
Comú Podem, és el moment 
de posar fi a l’etapa dels 
socialistes i al que considera 
que ha estat “el pitjor mandat 
de la història de la demo-
cràcia en aquesta ciutat”. 
L’actual regidora d’Iniciativa 
per Catalunya Verds (ICV) 
va desgranar algunes de les 
propostes i objectius de la 
seva candidatura, ressaltant 
el fet que el programa dels 
comuns s’ha treballat de 
forma “col·lectiva”.

La coalició vol augmen-
tar la inversió en polítiques 

d’habitatge per augmentar el 
parc públic de la ciutat, que 
ara mateix representa només 
l’1%, per tal de “donar respos-
ta a les situacions d’emergèn-
cia”. Per aquest motiu, García 
proposa aprovar un Pla Local 
d’Habitatge i començar a 
adquirir immobles per desti-
nar-los al lloguer social. Una 
altra de les preocupacions 
d’En Comú Podem està re-
lacionada amb la mobilitat a 
la ciutat, que consideren que 
s’ha de millorar. La dirigent va 
criticar que l’Ajuntament hagi 

estat incapaç d’aprovar el Pla 
de Mobilitat i que no hagi fet 
res per “intentar millorar la 
mobilitat”. També va destacar 
que cal avançar per construir 
un municipi energèticament 
més sostenible, “aprofitant 
el sostre industrial”, i que és 
necessari “tenir uns carrers 
dignes, accessibles i nets”.

Abans d’Ànnia García, va 
parlar el número 2 de la can-
didatura, Andrés Medrano, 
que va destacar que molts 
dels candidats d’En Comú 
Podem és el primer cop que 

Els comuns aposten per 
municipalitzar alguns serveis 
actualment externalitzats
En Comú Podem Rubí vol 
municipalitzar alguns dels 
serveis que actualment es-
tan presentant empreses 
externes, un cop analitzada 
la seva viabilitat econòmica. 
Segons ha explicat la candi-
data de la formació, Ànnia 
García, la municipalització 
no s’ha de fer “perquè sí”, 
sinó que cal “revisar amb 
criteris tècnics, eficients i 
viables” la internalització 
dels serveis. La dirigent dels 
comuns considera que muni-
cipalitzar els serveis ofereix 
beneficis com la possibilitat 
d’adaptar el servei a les ne-
cessitats de la ciutat, tenir un 
control directe de la presta-
ció del servei, convertir en 
reinversió el benefici que ara 
obtenen empreses privades 
i millorar les condicions dels 
treballadors.

A més, la formació apos-
ta per fraccionar algunes 
de les licitacions que ara 
mateix es fa amb lots grans. 
Per exemple, el contracte de 
recollida de residus i neteja 
viària, que ha guanyat, de 
nou, FCC. “Dividir la ges-
tió en àmbits facilitaria a 

empreses petites accedir 
al concurs, ja que amb lots 
molt grans només les grans 
empreses hi poden accedir, 
i fins i tot alguns aspectes 
es podrien municipalitzar”. 
Aquest contracte és el més 
important de l’Ajuntament 
i suposa una despesa anual 
de 8 milions d’euros.

De fet, els comuns han 
estat molt crítics amb la 
gestió que l’Ajuntament ha 
fet d’aquest contracte, que 
va caducar abans de comen-
çar el mandat, va estar en 
pròrroga dos anys i ara fa dos 
anys que està en pròrroga 
forçosa.

El número 2 d’En Comú 
Podem, Andrés Medrano, 
considera que aquesta si-
tuació demostra “una falta 
de planificació”, critica que 
l’Ajuntament té “diversos 
contractes prorrogats” i afe-
geix que la “contractació 
pública ha de ser molt curo-
sa”. A més, considera que el 
seguiment de les externalit-
zacions és inexistent, motiu 
pel qual hi ha conflictes 
laborals, com el del servei 
de grua. / M.C.

Membres de la candidatura, al final de l’acte. / Mariona López

van a una llista electoral: 
“Volem anar a l’Ajuntament 
amb un projecte i una visió 
per millorar entre tots Rubí”. 
Medrano va carregar contra 
l’actual govern del PSC, un 
executiu al qual va acusar 
de voler imposar “un POUM 
que no beneficiarà els ciu-
tadans” i que “treballa amb 
empreses que precaritzen 
els treballadors, com FCC 
o Clece”. També va dir que 
“és vergonyós pagar 40.000 
euros anuals al trànsfuga per 
fer mitja jornada”.



L a ciutat ha acollit aquesta setmana 
la cinquena Jornada de Formació 
Professional de Rubí. Centenars 

de joves han pogut conèixer de primera mà 
quina és l’oferta de cicle mitjà i cicle superior 
que es fa a la ciutat i també aquella que es 
realitza en un entorn proper. Cada vegada 
són més els joves que opten per aquests iti-
neraris formatius per tal d’orientar les seves 
carreres professionals i el resultat és més que 
favorable. Segons una enquesta realitzada 
entre el 2016-2017, només el 9% dels joves 
graduats en FP està a l’atur. La majoria 
aconsegueix una feina o segueix estudiant, 
mentre que hi ha un grup que combina els 
estudis amb el treball.

En una ciutat eminentment industrial 

com és la nostra –és la segona concentració 
industrial més gran de Catalunya– és de vital 
importància reforçar els cursos de Formació 
Professional i que hi hagi una oferta amplia 
d’aquest model educatiu. De fet, segons la 
mateixa enquesta, la branca industrial és 
la que té un major grau d’inserció laboral 
d’FP, un fet que la ciutat pot aprofi tar, no 
només per rebaixar l’atur i oferir feina a la 

gent jove, sinó per millorar la competitivitat 
de les indústries, amb personal qualifi cat i 
preparat.

Oferir al jovent oportunitats laborals 
és fonamental, perquè l’estat espanyol és el 
segon país de la Unió Europea amb l’atur 
juvenil més elevat (32,6%), només per 
darrere d’Itàlia (33%) i gairebé el doble de 
la mitjana europea (14,9%). Per això és tan 

important donar formació de qualitat als 
joves i que aquesta sigui de proximitat, per 
incentivar-los a continuar estudiant.

Si és important facilitar als joves la seva 
incorporació al mercat laboral, també ho 
és oferir-los espais de convivència, cultural 
i oci. Rubí està d’enhorabona perquè l’Es-
pai Jove Torre Bassas compleix 20 anys i 
ho celebra amb una festa aquest dissabte. 
L’equipament s’ha consolidat com a centre 
juvenil a la ciutat i ofereix tot un ventall 
molt destacat de propostes diferents. I no 
només això, sinó que a través de la Torre 
Bassas han sorgit iniciatives juvenils molt 
interessants, la darrera de les quals ha estat 
la gravació d’un videoclip sobre la diversitat 
que ha estat premiat.

Jovent, formació i oci
EDITORIAL

Divendres, 29 de març de 2019 OPINIÓ10

Visita’ns a www.diariderubi.com

Segueix-nos a les xarxes socials

El Tuit de la setmana                 28 de març

Andrés Medrano @AndresMedranoRU
49.978.795,75 € para FCC....coste del servicio de limpieza y recogida 
de basuras. Concesión que se valida hoy en Pleno. Todo el pastel de 
nuevo para FCC, como si hasta ahora el servicio hubiese sido óp� mo 
#Rubicity 

Cartes de la CiutadaniaPerros peligrosos
Mi suegro fue a pasear a mi perra el domingo 
pasado por la zona de la Font de la Via, ya que 
yo, por motivos de salud, estoy hospitalizado. 
Mi suegro llevaba a la perra atada cuando, de 
repente, un perro de raza peligrosa, que salió 
sin bozal y sin correa del parque de la Font 
de la Via, le atacó.

Al fi nal este perro de raza peligrosa soltó 
a mi perra y, por lo que me han contado, los 
chicos responsables del animal se marcha-
ron sin más. Mi suegra les pidió que no se 
marcharan, intentó hacerles unas fotos para 
tenerlos identifi cados y poder formular una 
denuncia, pero más bien lo que sufrió fue una 
agresión por su parte, que, por suerte, no fue a 
más. Hay varias cosas que no entiendo.

Se llamó a la Policía Local, quien les dijo 
que no podían pasarse, que lo denunciáramos 
por lo civil y que ellos solo se encargan de lo 
penal. ¿Y las ordenanzas municipales? Según 
éstas, tienes que tener un documento del 
Ayuntamiento para poder pasear este tipo de 
perros y es obligatorio llevar bozal y llevarlos 
atados. ¿La Policía Local no debe velar que 
se cumplan las ordenanzas?

Con mi suegro iba mi hijo, el perro lo 
podía haver atacado y las consecuencias ser 
más catastrófi cas, el niño, muy asustado, sa-

lió corriendo y cruzó la calle. Por suerte no 
pasaba ningún coche.

Hago llegar esta denuncia a todos los 
organismos del Ayuntamiento y a todos los 
ciudadanos de Rubí, porque considero que 
hoy me ha pasado a mí, pero mañana puede 
ser el hijo, hija o mascota de otra persona y 
eso tenemos que intentar evitarlo.

Jesús Navío

Recibo de la luz en piso ocupado
Hace 16 meses que estoy pagando el recibo 
de la luz de unos ocupas del bloque donde 
vivo, en la plaza Constitució. Desde enero del 
2018 pago cada mes unos 200 euros men-
suales de facturas eléctricas. Yo vivo en el 4º 
1ª y los ocupas en el 2º 3ª. Cuando llegaron 
se engancharon a mi luz y aunque quite los 
cables por la mañana, por la noche ya están 
otra vez. Ahora mismo estoy esperando una 
sentencia, pero mi situación económica es 
muy complicada. He llamado a la policía, ni la 
local ni los mossos pueden hacer nada, dicen, 
el piso es de una empresa. No hay derecho.

Pedro Gallego

Ciutat sorollosa
L’altre dia, llegint El Periódico vaig veure 
que Barcelona era la ciutat més sorollosa 
d’Europa. Jo creia que era Rubí. M’explico, 
visc a la plaça Pep Rovira i any rere any 
patim a l’estiu, quan les fi nestres són obertes 
les molèsties produïdes pels nanos que cada 
nit s’ajunten a la plaça i que fi ns a les tres 
de la matinada (creiem que deu ser l’hora 
que els seus pares els marquen) munten els 
seus saraus, tirant aigua de la font, cridant 
a ple pulmó, en fi , passant-s’ho d’allò més 
bé. Els caps de setmana ja venen els més 
grandets, festa alcohòlica, guitarres, música 
alta i deixant la plaça amb ampolles tren-
cades, llaunes i cartons de pizza o sigui fet 
una llàstima. Tot el contrari com els deixen 
els jardiners i el senyor que cada dia fa la 
plaça. I any rere any demanem hora amb la 
batlle Sra. Martínez per buscar la solució al 
problema. Ni contesta als nostres requeri-
ments ni ens dona hora (bé potser amb 20 
minuts és sufi cient per intentar buscar una 
solució). La nit que la cosa es fa pesada... es 
truca a la Guàrdia Urbana, venen, saludant 

als nanos i els hi diuen que no cridin tant, 
que molesten els veïns, marxen i fi ns demà, 
que és igual que el dia anterior.

Nosaltres si ens atengués la Sra. Mar-
tínez volíem proposar que es posin rètols, 
com els que posen els bars per recordar als 
clients que surten fora a fumar que abaixin 
la veu. Una altra solució és que passin de 
manera aleatòria uns agents que fessin 
refl exionar als nanos de les molèsties que 
provoquen i els recordin que les papereres 
estan per alguna cosa i si no que poden ser 
sancionats. Cap d’aquestes solucions des-
estabilitzaria el pressupost municipal i som 
tres blocs de pisos afectats, especialment els 
que les habitacions donen a la plaça. Sra. 
alcaldessa, li hem demanat quatre vegades 
que ens rebi: 7 d’agost (diverses fi rmes), 8 
d’agost (presidenta de la comunitat), 18 
d’octubre i novembre del 2017. Només ens 
ha contestat una vegada i ens van dir que 
la nostra queixa havia anat al departament 
corresponent. Arriba un altre estiu i seguim 
esperant. De veritat, Sra. Martínez no té 
una estoneta per resoldre un problema que 
s’està enquistant? A veure si aquest escrit 
serveix per a alguna cosa i busquem una 
solució.

M. Cristina Llahi
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Èxit d’assistència a la V Jornada 
sobre Formació Professional

La proposta de Polígon Circular a Can Jardí suma 16 empreses

CRISTINA CARRASCO

La V Jornada sobre Formació 
Professional (FP), que ha 
� ngut lloc aquest dimecres 
a la rambla del Ferrocarril, 
ha estat un èxit d’assistèn-
cia, amb més d’un miler 
persones que han visitat les 
diferents carpes. El públic vi-
sitant, majoritàriament gent 
jove, ha pogut conèixer tota 
l’oferta forma� va d’FP dels 
diferents centres educa� us 
de Rubí i també de l’entorn 
de la nostra ciutat.

A més de la informació, 
la jornada va oferir xerrades 
i ac� vitats paral·leles durant 
tot el dia. La proposta va ar-
rencar a les 9.30 hores amb 
la benvinguda als assistents 
a càrrec de l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez. La màxima 
responsable municipal va 
destacar que “l’FP és una op-
ció de present i de futur, com 
demostra el fet que la xarxa 
d’atur entre els joves amb 
formació professional és de 
només el 9%, mentre que els 
joves en general tenen taxes 
de desocupació del 28%”. 
Per aquest mo� u, Mar� nez 

considera que l’administra-
ció té la responsabilitat de 
difondre tota l’oferta exis-
tent perquè pugui ser una 
alternativa escollida amb 
coneixement.

La jornada, que enguany 
ha ampliat espais i par� ci-
pants, va oferir informació 
sobre l’oferta forma� va de la 
Cambra de Comerç, Indústria 

i Serveis de Terrassa, CECOT, 
Col·legi Regina Carmeli, Es-
cola d’Art i Disseny; Escola 
d’Adults de Rubí, Escola Mare 
de Déu de Montserrat, Esco-
la Ofi cial d’Idiomes, ins� tut 
JV Foix, institut L’Estatut, 
ins� tut La Serreta, ins� tut de 
Terrassa, Joviat FP Integrada, 
PFI-PTT Rubí, Serveis i As-
sessorament CemFormació 

i l’oferta forma� va del Rubí 
Forma.

Durant tot el dia es van 
realitzar activitats i tallers 
com demostracions de per-
ruqueria, tallers de mode-
lisme, d’hàbits saludables, 
de tècniques de cuina o de 
robò� ca, i exhibicions diver-
ses, que van congregar força 
públic.

L’alcaldessa, Ana M. Mar� nez, va inaugurar la jornada. / Ajuntament - Lali Puig

REDACCIÓ

Jovi, Ruffi  ni, Chimigraf, Ga-
herma, Solga, Starcke Abra-
sivos, Imerys Perlita, ICESA, 
Carlos Árboles, Mimaven, 
Kennametal, Pamole, Nuevas 
técnicas de Coloración, FLO, 
Alumec i ICMA són les 16 
empreses del polígon de Can 
Jardí que s’han sumat a la 
prova pilot de ges� ó circular 
en aquest parc econòmic.

El projecte Can Jardí-Polí-
gon Circular parteix de la idea 
que la ges� ó compar� da dels 
diferents recursos del polígon 

permetrà op� mitzar costos, 
reduir les emissions de CO2, 
crear ocupació i nous perfi ls 
professionals i millorarà la 
competitivitat de totes les 
empreses par� cipants. 

Així, la prova pilot ha 
posat en marxa un equip 
gestor del polígon format 
per especialistes en matèria 
d’energia, aigua, residus i mo-
bilitat que en total ges� onarà 
63.999.781 kWh d’energia, 
42.600 m3 d’aigua, 3.332 
tones de residus i 683 tre-
balladors. 

La finalitat de la prova 

pilot és demostrar la viabi-
litat econòmica de la ges� ó 
compartida dels recursos, 
de manera que el cost de 
l’equip de ges� ó serà inferior 
a l’estalvi ob� ngut per a cada 
empresa. 

Des de Rubí Brilla s’es� ma 
que aquest fet es produirà a 
par� r d’un estalvi de menys 
de l’1%, que suposaria un es-
talvi aproximat de 50.000 eu-
ros, molt superior als 14.400 
euros que costarà la ges� ó 
del polígon pel conjunt de les 
empreses par� cipants.

“Estem molt sa� sfets de 

la resposta de les empreses 
de Can Jardí, agraïm la confi -
ança en la proposta que fem 
des del Rubí Brilla i estem 
convençuts que en un any 
constatarem un salt qualita� u 
importan� ssim en matèria de 
compe� � vitat empresarial”, 
ha assenyalat el regidor de 
Desenvolupament Econòmic 
Local de l’Ajuntament, Rafael 
Güeto.

Primeres accions
Les accions previstes durant 
el primer any són: recull 
d’informació de dades re-

latives a l’ús dels diferents 
recursos; anàlisi i posada en 
marxa d’accions de millora 
sense inversió des del punt 
de la ges� ó compar� da, per 
exemple, gestió de residus 
compar� da. 

També s’apostarà per 
impulsar la compra agregada 
d’energia i l’op� mització dels 
paràmetres contractuals, 
per establir simbiosi entre 
empreses (residu-recurs), 
per la valorització de residus 
estratègics comuns i per in-
troduir un autobús de polígon 
compar� t.

L’Ajuntament treballa per po-
sar en marxa una plataforma 
electrònica de licitació públi-
ca amb l’objec� u de facilitar 
els tràmits de contractació 
pública en procediments 
oberts no harmonitzats, sim-
plifi cats i súper simplifi cats. 
Segons el consistori, l’objec-
� u és aconseguir una major 
rapidesa a tràmits i ges� ons 
així com fer un pas més en 
l’apropament de l’adminis-
tració a la ciutadania i la seva 
modernització. D’altra banda, 
aquesta inicia� va permetria 
adaptar el procediment a la 
legislació actual que reque-
reix incorporar el format 
electrònic en la contractació 
pública.

Quan s’implan� , el servei 

suposarà un estalvi de temps 
i diners, alhora que implica un 
increment de la transparèn-
cia, millora la concurrència 
i par� cipació del teixit em-
presarial.

A par� r de l’abril, les em-
preses que vulguin par� cipar 
en els processos de contra-
ctació pública de l’Ajunta-
ment oberts no harmonitzats, 
simplifi cats i súper simplifi -
cats, hauran de presentar les 
seves ofertes de forma to-
talment electrònica a través 
d’internet. En el procés d’im-
plementació de la plataforma 
de licitacions electròniques 
es preveu incorporar progres-
sivament totes les modalitats 
de contractació en diferents 
fases. / DdR

L’Ajuntament disposarà 
d’una plataforma electrònica 
de licitació pública

L’Ajuntament de Rubí treballa en la posada en marxa d’una plata-
forma electrònica de licitació pública. / Carla Abril



Sóc Xavier Corbera i em presento per ser el pro-
per alcalde de Rubí. Sóc diplomat en Relacions La-
borals per la Universitat Pompeu Fabra, tècnic en 
Recursos Humans per la Universitat Politècnica de 
Catalunya, i diplomat en Magisteri especialitzat en 
Llengua Anglesa a la Universitat Ramon Llull.

Vaig començar la meva vida professional a l’em-
presa privada. Vaig estar vinculat a un despatx 
laboralista i posteriorment al Departament de 
Recursos Humans dels Salesians de Sarrià i, més 
tard, al grup Carrefour, S.A. Un cop acabat el 
magisteri, vaig aprovar les oposicions i vaig co-
mençar a exercir de mestre, amb la intenció de 
poder contribuir en la formació i educació de les 
futures generacions.

A Rubí he estat mestre de l’escola Joan Maragall, 
de l’escola Ca n’Alzamora i darrerament a l’Escola 
del Bosc. L’educació és un dels eixos més impor-

tants del projecte de ciutat que presentem. Vull 
veure Rubí com un referent educatiu, on infants, 
joves i adults creixin com a persones, perquè 
l’educació és la base d’un futur més pròsper.

Vaig ser president del Moviment de Mestres de 
Rubí, i avui dia sóc portaveu de Somescola. Tam-
bé he estat vinculat a l’associacionisme cultural i 
del lleure.

Durant el meu pas per la gestió pública com a 
coordinador de Comerç, amb l’Arés Tubau al cap-
davant de la regidoria de Comerç, vam aconse-
guir transformar Rubí amb la creació de l’Illa de 
Vianants i la reforma de la plaça del Dr. Guardiet.

Són els meus tres fills petits, dos nens bessons 
i una nena, els que em motiven a lluitar per una 
ciutat que necessita nous reptes. És per això que 
proposo una nova forma de fer política per cons-

truir un teixit social basat en la transparència, la 
igualtat, el civisme i l’esforç col·lectiu. I amb l’ob-
jectiu de fer de Rubí una ciutat sostenible, agra-
dable per viure-hi i eficient per treballar-hi.

Visc al barri de Ca n’Alzamora però, per logística 
familiar, em passo mitja vida a casa de la meva 
mare, que viu al centre. Sóc una persona activa 
i gaudeixo de la meva família cada vegada que 
tinc l’oportunitat.

Una de les meves passions és l’escriptura de con-
tes infantils, passió que m’agradaria recuperar 
més endavant.

Xarxes socials:
Facebook: @Xavier Corbera
Twitter: @xcorbera

Fes el canvi!



Fes el canvi!

Graduada en Relacions Públiques 
i llicenciada en Ciències Polítiques. 
Professora de cicles formatius. Ex-
presidenta de la Coordinadora d’Entitats 
de Rubí. “L’educació i la cultura com a eix 
vertebrador de la ciutat”

Docent per a la Formació Ocupacional 
del sector de la jardineria i expert en 
manteniment, disseny i gestió de parcs 
i zones verdes. “Rubí, ciutat verda i 
agradable per viure-hi”

Enginyera Agrònoma. Cap del Servei de 
Coordinació i Gestió Territorial a Barcelona 
del Departament d’Agricultura. “Endrecem 
la ciutat”

Pèrit Mercantil. Responsable financer d’una 
mitjana empresa de Rubí. “Gestió honesta i 
professional dels recursos públics”

Tècnic en processos industrials i 
robòtica. Llarga trajectòria en empreses 
multinacionals. “La tecnologia al servei de 
la ciutat, més eficiència i sostenibilitat en 
la gestió”

SUPLENTS

Comercial especialitzada en el sector de la 
restauració, ha regentat un negoci familiar 
de restauració. “El comerç fa ciutat”

Politòloga i Relacions Públiques. 
Coordinadora de bàsquet al club esportiu 
Maristes Rubí i exjugadora del club de 
bàsquet Sant Jordi. “Esport base i foment 
de l’activitat física per a totes les edats”
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Sacrifi ci no és sinònim d’amor¿Qué es el Microblanding?

Per què sacrifi ci i amor han 
de compartir les nostres 
relacions? La nostra societat 
ens fa creure des de molt 
aviat que estimar algú és 
renunciar i pati r, perquè si 
és fàcil no és amor. 

Creixem sense qüesti-
onar-nos res al respecte, 
envoltats de pel·lícules, 
cançons i mites que ens 
reforcen la idea que ens 
hem d’adaptar a la parella, 
deixar la nostra vida anterior 
a conèixer-la i prioritzar-la 
per sobre de tot, com si ja 
no poguéssim ser algú si  ella 
no hi és. Però això ni cal, ni 
és sa, hi ha altres coses que 
hauríem de valorar:
- Amor i fusió no són la ma-
teixa cosa. La fusió suposa 
perdre la pròpia forma i no 
és necessari per estimar 
algú.
- Estimar és respectar. Et 
voldran pel que ets no, per 
la idea que ti nguin en la seva 
ment de com has de ser.
- La inti mitat no és negoci-
able. Ets amo / a dels teus 
pensaments, sentiments, 
idees i accions.
- El control no és amor, és 

una mostra de gelosia i la 
gelosia no és sana.
- No es tracta de dir si no de 
fer. L’amor es nota en el com-
portament quoti dià no en les 
demostracions afectuoses 
esporàdiques.
- Es pot esti mar molt, moltí s-
sim i voler malament. No és 
incompati ble.
- L’amor es tria cada dia. 
És triar quedar-se. No hi 
ha necessitat de contí nues 

mostres i proves ‘de foc’, ni 
demostracions límit.

Però per sobre de totes 
les coses, la més important 
és senti r-se d’acord i cohe-
rent, estiguis en la relació 
que esti guis. No és qüesti ó 
de jutjar la relació, sinó de 
triar lliurament i amb re-
fl exió. Revisa com estàs en 
la teva relació i dona’t un 
minut per respirar i senti r 
què et respon el teu cos. No 

hi ha d’haver obligacions ni 
càsti gs. Assegura’t que estàs 
just on sents que vols estar.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults. 
Col.legiada 16.572

KANTOR. Espai 
d’Atenció Psicològica

c. Llobateras 6  Local 1 (al 
costat de Regina Carmeli)

Tel. 93 588 21 53
 Mb. 644 008 701 

Microblading es la última 
técnica dentro del maquillaje 
permanente en el diseño de 
cejas pelo a pelo, y de aspec-
to más natural.

Es perfecto para todas 
aquellas mujeres que quieren 
reconstruir totalmente, defi -
nir, cubrir pequeñas calvas o 
rellenar unas cejas mal depi-
ladas, también si solo quieren 
añadir un ligero arco.

El proceso tarda en rea-
lizarse dos horas aproxima-
damente, porque se hace a 
mano alzada, sin planti llas, 
simulando los pelitos y con 
medidas de acuerdo al rostro 
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 conformidad 
y empezar el trabajo.

Bien realizado puede ha-
cer visualmente los ojos más 
grandes y expresivos. Los 
pigmentos inorgánicos con 
base mineral son hipoaler-
genicos, se realiza con una 
suave presión y apenas se 
disti ngue del pelo real. Esta 
técnica es más superficial 
que la micropigmentación y 
crea un aspecto mucho más 
natural.

Con el paso de los años 
puedes darte cuenta que tus 
cejas han cambiado, menos 
pobladas, pelos blancos y con 
ello su simetría.

Por otro lado muchas 
son las que quieren disfrutar 
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 princi-
pal diferencia entre la micro-
pigmentación y el microbla-
ding es que el segundo es un 
tratamiento que consiste en 
el trazado de la ceja siguien-
do la técnica del pelo a pelo, 
de ahí su naturalidad, los 
pigmentos son introducidos 
en la epidermis a un nivel 
superfi cial, por el contrario, 
en la micropigmentacion el 
pigmento se introduce entre 
las capas de la epidermis y la 
dermis. Si quieres mejorar el 
aspecto de las cejas o trans-
formar el diseño de las cejas 
compactas, ¡El microblading 
es para ti !

Centre d’estèti ca Bella
Colaboradora de centros de 

medicina y cirugía estéti ca
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En aquesta ocasió ho han 
deixat en un transportí, 
normalment els deixen 
abandonats amb una bos-
seta de pinso en colònies 
controlades.

Entren en estat de xoc i 
es queden paralitzats durant 
hores o fi ns i tot dies davant 
qualsevol estí mul.

Amb 12 anys d’expe-
riència a la nostra esque-
na, podem assegurar que 
l’abandó de gats de raça és 
per la seva avançada edat i 
greus problemes de salut, 
que comporta molt esforç 
en les seves cures, així com 
en despeses veterinàries.

L’animal es troba en 
aquest moment en un cen-
tre veterinari; de moment 
només podem dir-vos que 
el seu aspecte físic és la-
mentable, amb molts nusos 
en el seu pelatge per falta 
de cures. 

D’altra banda també co-
mentar que la persona que 

Abandonat a Rubí, 
dins d’un transportí 

l’ha trobat, s’ha posat en 
contacte amb Policia Local 
perquè fos derivat a Sir Ca, 
empresa contractada per 
l’Ajuntament i que cobra per 
això, per a la recollida d’ani-
mals a la nostra ciutat.

Policia Local no ha volgut 
cridar a Sir Ca i així li ho han 
transmès a les persones 
que ho han trobat, encara 

sabent que l’animal es tro-
bava dins d’un transporti n i 
que es tractava d’un abandó 
en tota regla. 

No és la primera vegada, 
fi ns i tot amb gats ferits, que 
Rodamons de Rubí s’ha de 
fer càrrec perquè les autori-
tats perti nents no assumei-
xen la seva responsabilitat. 

Ara ens tocarà assumir el 

cost i atencions que neces-
siti  aquest animal, perquè 
nosaltres no el deixarem 
“ti rat” com ho han fet els 
seus anti cs cuidadors i les 
autoritats de Rubí.

Conti nuarem informant 
quan tinguem més notí-
cies.

Rodamons Rubí
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

SRA. SERIA Y RESPONSABLE 
busca trabajo de limpieza. 
681.173.424
CHICA 23 AÑOS BUSCA 
TRABAJO de limpieza o cui-
dado ancianos. Disp. Inm. 
632.871.097. Nely
DONA S’OFEREIX per neteja 
de la llar i atenció gent gran. 
631.46.91.61
SRA. SE OFRECE para limpie-
za. 602.338.625
REPARO persianas 694.506.473

OFERTES I 
DEMANDES

ALQUILO hab. 650.282.465

LLOGUER 
I VENDA
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ENTREPANS

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

FRUITERIA

CUINA 

JAPONESA

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

CUINA 

NICARAGÜENCA

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

CAFETERIA

CUINA 

CASOLANA

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

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

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 93 588 95 74

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU

30€
/MES
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TEATRE

Imatge del vídeo promocional de l’obra de Tiamat Teatre. / Cedida

Imanol Fernández es posa en la pell 
d’un pidolaire en un monòleg a La Sala
El director i actor rubinenc 
Imanol Fernández pujarà a 
l’escenari del teatre muni-
cipal La Sala dues vegades 
aquest cap de setmana per 
representar el monòleg ‘La 
noche es fría y al invierno no 
le gustan los perros’, escrit 
pel mateix Fernández. La 
companyia rubinenca Tia-
mat Teatre ofereix aquesta 

obra de forma gratuïta el 30 
de març a les 21 hores i el 31 
de març a les 18.30 hores.

L’espectacle, que comp-
ta amb una banda sonora 
composta per Enrique Ma-
rín, és un monòleg a mig 
camí entre la rialla incò-
mode i el drama al voltant 
de la pobresa com a fet 
hereditari i a través d’una 

història d’amor que només 
pot fracassar. 

Imanol Fernández ha 
estat guanyador del XIV Pre-
mi internacional de teatre 
d’autor Domingo Pérez Mi-
nik, fi nalista en el projecte 
Croquis convocat per la Sala 
Becke�  i Atresbandes i va 
inaugurar la XX Mostra de 
Teatre de Barcelona. / DdR

GUIA GASTRONÒMICA

TAPES

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

L’entrepà
c. Magí Raméntol, 11
T. 622 665 345

PIZZERIA

Toppizza
Av. de l’Estatut, 28-38 L6
T. 93 588 60 20

CUINA 

URUGUAIANA

Petit Charrúa
c. Doctor Robert, 31
T. 93 461 63 58 

LITERATURA

El rubinenc Xavier Bonastre presenta 
el llibre ‘100 històries del córrer’
M. CABRERA

El periodista Xavier Bonastre 
va presentar el dimecres a la 
tarda al Racó del Llibre  ‘100 
històries del córrer’, un llibre 
que és un conjunt “d’histò-
ries, anècdotes, aventures i 
consells” de coses que li han 
passat durant els 22 anys 
que fa que és corredor de 
curses populars, segons ha 
explicat Bonastre.

L’autor va començar a 
escriure ‘100 històries del 
córrer’ abans de patir di-
versos problemes de salut, 
un dels quals el va portar a 
estar en coma durant uns 
dies aquesta tardor. Aquests 
fets també estan inclosos 
en el llibre, “perquè va més 
enllà del fet únic de córrer, 
és també una part de la 
meva vida”. 

El Racó del Llibre també 
va acollir el divendres de la 
setmana passada la presen-
tació del llibre ‘Digues un 
desig’, de Jordi Cabré.

L’Ateneu acollirà aquest divendres a les 19 hores la pre-
sentació del llibre ‘Sis d’agost’, de l’escriptor Jordi Lara. 
Es tracta d’una novel·la sobre la misteriosa mort de Lluís 
Maria Xirinacs. A més de comptar amb l’autor, la trobada 
també � ndrà la par� cipació de l’escriptor local Enric Lar-
reula. D’altra banda, la Biblioteca acollirà també avui a les 
19 hores la presentació de dos llibres de Giselle Amoròs: 
‘No dubtaré, Carla’ i ‘Solo tú, Azul’. / DdR

Trobada amb l’autor de ‘Sis nits d’agost’

Xavier Bonastre, durant la presentació del llibre. / Mariona López
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‘Rubí express’ és la proposta de la 
Banda de Rubí pel Concert de Primavera 

REDACCIÓ

La Banda de l’Associació 
Rubí Musical Segle XXI ofe-
rirà el 7 d’abril a les 18.30 
hores a La Sala el ja tradici-
onal Concert de Primavera 
i en aquesta ocasió ha pre-
parat un espectacle musical 
relacionat amb la cultura 

ferroviària, aprofi tant que 
Rubí celebra 100 anys de 
l’arribada del Ferrocarril.

Sota el títol de ‘Rubí 
express’, els components 
de la Banda de Rubí pro-
posaran un viatge musical 
des dels Estats Units amb 
‘Chattanooga Choo Choo’ 
de Harry Warren i ‘The 

MÚSICA

Great Locomotive Chase’ 
de Robert W. Smith, passant 
per casa nostra i fi ns a Àsia 
amb obres com ‘Orient 
express’ de Philip Sparke o 
‘Colonel Bogey March’ de 
Kennet J. Alford.

Per a l’ocasió, fi ns i tot, 
s’ha recuperat de l’arxiu de 
la Biblioteca Nacional de 

Catalunya una de les obres 
que la desapareguda Banda 
Andresense va interpretar 
al Teatre Domènech durant 
les ac� vitats fes� ves d’in-
auguració: ‘Die Moderne 
Eva’.

El concert comptarà 
amb la col·laboració de 
l’historiador rubinenc Edu-
ard Puigventós, que apor-
tarà dades i curiositats i del 
Museu Municipal Castell, 
que ambientarà La Sala amb 
objectes rela� us al passat 
ferroviari. A més, els alum-
nes del taller de l’ar� sta lo-
cal Sandra Bea muntaran un 
photocoll ambientat amb 
una imatge d’època.

El preu de les entrades 
és de 5 euros i es poden 
adquirir a la taquilla de La 
Sala els divendres de 18 
a 21 hores o el mateix dia 
de l’espectacle i al portal 
Ticketea.com. També es 
poden reservar enviant un 
correu a armrubi@gmail.
com indicant el nom i el 
nombre d’entrades.

La Banda de Rubí ha preparat un concert especial coincidint amb els 100 anys de tren.  / Cedida

SARDANES

L’audició de sardanes � ndrà lloc a la plaça de Catalunya. / Arxiu

Nova audició de sardanes 
a la plaça de Catalunya

El Foment de la Sardana ha 
organitzat una nova audició 
sardanista a la plaça de 
Catalunya, que � ndrà lloc 
aquest diumenge a les 11.30 
hores. La música anirà a 
càrrec de la cobla Ciutat de 
Girona. 

Pel que fa al programa, 
s’interpretaran les sardanes 
‘L’aplec de muntanya’, 
de Manel Saderra; ‘Cala 
s ’A l g u e r ’,  d e  R i c a r d 
Viladesau; ‘Quina parella’, 
de Miquel Tudela; ‘Oncle i 
nebot’, de Fancesc Riumalló; 
‘Un segle de passions’, de 
Cesc Corominas; L’encís de 
Rubí’, de Sigfrid Galbany; 
‘Josefina gentil’, de Josep 
Saderra; ‘Colomencs, a 
saltar’, d’Enric Gratacós; 

i ‘Renoi, quina festa’, de 
Ramon Vilà. / DdR

‘Mujeres al natural’, nova mostra a la Biblioteca
‘Mujeres al natural’ és el 
nom de la nova mostra que 
s’exposarà a la Biblioteca 
Mestre Mar�  Tauler. L’expo-
sició compta amb fotogra-
fi es d’Ingrid Llorens, Javier 
Álvarez i Montse Cazcarra, 
a través de les quals es 
refl exiona sobre el maqui-
llatge i el seu impacte en 
l’autoes� ma.

L’exposició pretén cons-
cienciar sobre els motius 
que porten a les persones 
a u� litzar cosmè� cs i quina 
és la relació amb el benes-
tar emocional, a més de 
reflexionar sobre l’ús dels 
cosmè� cs, tant per part de 
dones com d’homes, i la 
necessitat dels mateixos per 
sen� r-se bé o ser acceptats 

socialment.
La mostra, que es podrà 

veure entre l’1 d’abril i el 
31 de maig, s’inaugurarà el 
3 d’abril a les 18.45 hores 
amb una conferència de la 
fotògrafa Ingrid Llorens i de 
la psicòloga Montse Caz-
carra, que també és autora 
d’algunes de les fotografi es 
de la mostra. / DdR

FOTOGRAFIA

Xile s’interessa per les imatges en 3D del 
fotògraf rubinenc Joan Díez sobre l’Illa de Pasqua
El fotògraf rubinenc Joan 
Díez, membre d’El Grup 
Fotogràfi c ‘El Gra’, ha estat 
convidat per l’ambaixada de 
Xile a Madrid perquè estan 
interessats en les imatges 
tridimensionals que va fer 
el fotògraf a l’Illa de Pas-
qua, Rapa Nui, durant un 
viatge llarg que el fotògraf 
va fer per aquest país sud-
americà. El propòsit de la 
invitació és la possibilitat 
de dur a terme un catàleg 
d’unes 20 imatges en 3D 
sobre Rapa Nui, una pu-
blicació que serviria per 
promocionar l’illa en punts 
de venda turís� cs i com a 

obsequi que l’ambaixada de 
Xile podria fer servir en les 
seves audiències.

A més, també s’està 

valorant la mostra de les 
fotografi es tridimensionals 
per a una exposició a la Casa 
Amèrica de Madrid. / DdR

Una de les imatges de Joan Díez de l’Illa de Pasqua.
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La salut i la nutrició centraran les noves 
ac� vitats de l’Aula d’Extensió Universitària
REDACCIÓ

L’Aula d’Extensió Univer-
sitària de Rubí (AEUR) 
centrarà les activitats del 
tercer trimestre en l’àmbit 
de la salut i la nutrició, 
juntament amb altres as-
pectes com l’astronomia, 
la història, la filologia, la 
botànica o la música.

Les activitats del nou 
trimestre arrencaran amb 
el seminari Salut i Nutrició 
que està subdividit en tres 
conferències: ‘Claus per 
una alimentació saludable’ 
(4 d’abril), ‘Influència dels 
aliments en el cervell’ (9 
de maig) i ‘La cuina me-
diterrània’ (6 de juny). 
Aquesta darrera xerrada 
anirà a càrrec de la cuinera 
Ada Parellada. Totes les 
conferències seran a les 18 
hores a l’Ateneu i el preu és 
gratuït, però cal inscripció 
prèvia.

No faltaran les habi-
tuals sortides culturals, la 
primera de les quals serà 
l’11 d’abril a la Sagrada 

Família i l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. La 
segona serà el 16 de maig 
amb una visita guiada per 
Girona coincidint amb la 
Fira de les Flors. La darrera 
sortida tindrà lloc el 13 de 
juny i serà a Tarragona, 
centrada en la història 
romana.

A més d’aquestes ac-
tivitats, hi haurà una con-
ferència titulada ‘Astro-
nomia, el món dels temps 
i els altres’, a càrrec del 
meteoròleg Francesc Mau-
ri a l’abril; una conferència 
sota el títol ‘L’aventura fi-
lològica de Pompeu Fabra’, 
a càrrec de Joan Serra, al 
maig; i una xerrada d’Isa-
bel Rodà sobre l’imperi 
romà i la seva influència a 
Catalunya, al juny.

A banda d’aquestes 
activitats, està prevista la 
cloenda del curs el 20 de 
juny a l’Ateneu amb un 
concert a càrrec de la ban-
da The Minstrels Quartet, 
al voltant d’espirituals ne-
gres i clàssics populars.

ENTITAT

La Biblioteca va acollir la xerrada de l’AEUR. / Carla Abril

Xerrada de l’en� tat sobre famílies diverses
En el marc del Dia de la 
Dona, l’Aula d’Extensió 
Universitària de Rubí va 
organitzar una conferència 
sobre les famílies diverses 
titulada ‘La família i un 
més. La diversitat en les 
famílies i en la convivèn-
cia’, que va anar a càrrec de 
Carme Porta, exsecretària 
de Polítiques Familiars i 
Drets de la Ciutadania de 
la Generalitat.

Durant la conferència, 
que va tenir lloc la setmana 
passada, es van analitzar 

diverses definicions de 
família i es va presentar un 
panorama de les diverses 
� pologies: biparental, mo-
noparental, parelles enlla-
çades o recons� tuïdes.

Porta va afirmar que 
cal adaptar les polí� ques 
familiars als diferents � pus 
de convivències i relacions 
diferents per donar res-
posta a les necessitats di-
ferents, com per exemple 
l’accés de la dona al mercat 
de treball, la difi cultat de 
l’emancipació juvenil, etc.

AGENDA
···································································
DIVENDRES 29 de març

Presentació dels llibres de Giselle Amoròs
A càrrec de Giselle Amoròs. A les 19h a la Bi-
blioteca.

Presentació del llibre ‘Sis nits d’agost’
A càrrec de Jordi Lara i Enric Larreula. A les 19h 
a l’Ateneu. Org.: Racó del Llibre.

‘The Rider’
Cicle de Cinema. A les 21h a La Sala. Preu: 3€.

···································································
DISSABTE 30 de març

Sor� da social a Roc de Sant Gaietà
A les 8h a la seu del Grup Fotogràfi c El Gra.

Mercat veïnal de segona mà
A les 10h a la pl. Cons� tució.

Trastlab
A les 11h a la Biblioteca a càrrec de Quim Conca. 
Org.: Caçadors de Trastets.

‘L’orquestra Ciutat de Barcelona Balla Ravel’
A les 11h i a les 12h a l’Ateneu. Per a infants de 
0 a 5 anys. A càrrec de Musicològics.

20è aniversari de l’Espai Jove Torre Bassas
De les 12h a les 23h a la Torre Bassas. 

Concert de Pangea
A les 20.30h a l’Espai Cultural CGT. Org.: Asso-
ciació l’Aurora.

‘La noche es fría y al invierno no le gustan los 
perros’
A càrrec de Tiamat Teatre. A les 21h a La Sala.

···································································
DIUMENGE 31 de març

BREUS

Gran nit fl amenca a La Sala

Audició de sardanes
A les 11.30h a la pl. Catalunya. A càrrec de 
la cobla Ciutat de Girona. Org.: Foment de la 
Sardana.

Ball al Casal
A càrrec de Carlos Ribas. A les 16.30h al Casal 
de la Gent Gran.

‘La noche es fría y al invierno no le gustan los 
perros’
A càrrec de Tiamat Teatre. A les 18.30h a La 
Sala.

Jam Blues
De 19h a les 21.30h a càrrec de Balta Bordoy & 
Chef Dave.

···································································
DIMARTS 2 d’abril

Xerrada sobre conscienciació del TEA
A les 18h a la Biblioteca. Org.: Rubí TEA.

···································································
DIMECRES 3 d’abril

Presentació de ‘Mujeres al natural’
A càrrec de Montse Cazcarra. A les 18.45h a la 
Biblioteca.

···································································
DIJOUS 4 d’abril

Hora del conte
Dia Internacional de Conscienciació sobre l’Au-
� sme. A les 18h a la Biblioteca a càrrec de Silvia 
Francès. Org.: Rubí TEA.

‘Claus per a una alimentació saludable’
A les 18h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.

Xerrada sobre el llibre ‘La mesura dels nostres 
dies’
A les 19h a la llibreria L’Ombra. Amb la traductora 
Valèria Gaillard.

Encarna González és la guanyadora 
del sorteig del Dia d’Andalusia

Membres de la CECAR amb la guanyadora. / Cedida

La Coordinadora d’En� tats Andaluses de Rubí (CECAR) va 
organitzar una rifa pel Dia d’Andalusia amb el sorteig dels 
darrers números de l’ONCE del 15 de març. La guanyadora del 
pernil, el formatge i el vi ha estat Encarna González. / DdR

La quarta edició del Cántaro 
Flamenco Ciudad de Rubí 
va ser tot un èxit. Prop de 
200 persones van assis� r a 
La Sala el 23 de març per no 
perdre’s les diverses actuaci-
ons relacionades amb la mú-
sica d’arrel fl amenca. Juan 
Lara, Manuel Gómez, José 

Montoya, Cris� an Cosano, 
Rubén Reches i Jesús de Pac-
heco van oferir un repertori 
que va estar acompanyat 
pels diferents grups de ball 
de la Casa de Andalucía de 
Rubí, en� tat organitzadora 
de l’acte, i pel guitarrista 
Juan Gallardo. / DdR   
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De Rubí a Madrid sense parar per 
ajudar els infants amb una malal� a rara

MARTA CABRERA

Pepe Gómez (41) i Kiko Bel-
monte (39), dos companys 
de feina que porten els seus 
fills a l’escola Torre de la 
Llebre i que habitualment 
fan sor� des ciclistes, s’han 
marcat un repte: anar de 
Rubí a Madrid en bicicleta 
sense parar a descansar 
amb l’objectiu de recollir 
fons per ajudar els infants 
que tenen la síndrome de 
Duchenne. Es tracta d’una 
distròfi a muscular conside-

rada una malal� a rara que 
afecta principalment el sexe 
masculí i que es presenta en 
un de cada 3.600 nens.

“La nostra intenció és 
ajudar, hem pensat aquesta 
bogeria, però estem conven-
çuts que ho aconseguirem 
i per això ens estem entre-
nant”, ha explicat Pepe Gó-
mez. La preparació no està 
resultant fàcil, ja que fins 
que no arribi el bon temps 
els entrenaments són al 
gimnàs i a casa amb corró. 
A par� r de l’abril, tots dos 

començaran a fer sor� des 
llargues, de 200 km, per 
afrontar el viatge de 695 km 
amb les màximes garan� es: 
“S’ha d’entrenar perquè el 
cos ha d’acompanyar, però 

per molta preparació que 
tinguem, és una qüestió 
mental”.

‘A Madrid per Duchen-
ne’, com han batejat el repte 
solidari, � ndrà lloc entre els 
dies 1 i 2 de maig. Els dos 
ciclistes aniran sols per car-
reteres secundàries, inten-
tant evitar les nacionals per 
buscar un terreny més pla i 
amb menys trànsit de vehi-
cles. De moment, han avisat 
l’Ajuntament de Rubí per 
tal que es posi en contacte 
amb els ajuntaments dels 
municipis pels quals han de 
passar, especialment en els 
220 km que han de recórrer 
durant la nit.

Els donatius per donar 
suport a la causa solidària es 
poden fer a través del web 
kmsolidarios.com i tots els 
diners recaptats aniran des-
� nats a l’Associació Duchen-
ne Parent Project. Aquest 
és el primer repte solidari 
de tots dos, però ja tenen al 
cap el proper: Rubí-Logroño, 
un altre desafiament per 
ajudar infants amb malal� es 
minoritàries.

Pepe Gómez i Kiko Belmonte s’entrenen per la fi ta solidària. / Mariona López
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La Volta a Catalunya passa 
per l’avinguda de l’Estatut
La 99a edició de la Volta a 
Catalunya tornarà a passar 
per Rubí. Serà aquest diven-
dres en el recorregut de la 
cinquena etapa, la més llarga 
de la Volta amb 188 km, amb 
sor� da a Puigcerdà i arribada 
a Sant Cugat. 

Està previst que el pilot ar-
ribi procedent de Sant Quirze 
al polígon Molí de la Bas� da a 
par� r de les 16.30 hores per 
on travessarà la ciutat per 
l’avinguda de l’Estatut. Des-

prés con� nuarà en direcció a 
la localitat veïna. 

La Volta a Catalunya ha 
començat aquest dilluns i aca-
barà diumenge i té corredors  
tan reconeguts del panorama 
ciclista com Chris Froome, 
quatre cops guanyador del 
Tour de França i vigent campió 
de La Volta, Nairo Quintana, 
Simon Yates, Thibaut Pinot, 
Romain Bardet, Richi Porte o 
Dan Mar� n. / DdR

VOLEIBOL | ENTITATS

El Club Voleibol Rubí presenta 
els sis equips de l’en� tat

El Club Voleibol Rubí va pre-
sentar dissabte tots els seus 
equips al pavelló municipal 
de Can Rosés, en un acte 
que va comptar amb l’assis-
tència de l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, i del regidor 
d’Esports, Juan López. L’es-
deveniment es va comple-
mentar amb un partit de la 
Superlliga de Voleibol entre 
el Barça i el Teruel.

Aquesta temporada, el 

Club Voleibol Rubí compta 
amb prop d’una vuitantena 
d’esportistes, que formen 
un total de sis equips, un 
més que l’any passat. I és 
que a banda del Cadet In-
fantil i Juvenil ─tots dos en 
categoria masculina i feme-
nina─ i el Sènior Femení, 
enguany s’ha incorporat el 
Sènior Masculí. 

La  presentac ió  de l s 
equips va precedir un partit 

d’elit de entre el FC Bar-
celona i el Teruel, que va 
acabar amb victòria per als 
aragonesos per 1-3. L’al-
caldessa va agrair al Club 
Voleibol Rubí i a la Penya 
Blaugrana Ramon Llorens 
les gestions per portar a 
la ciutat un partit d’aques-
tes característiques, que 
va servir per promocionar 
aquesta modalitat esportiva 
a la ciutat. / DdR

Foto de família del Vòlei Rubí. / Ajuntament-Efrén Montoya

5a sor� da del Club 
Ciclista Rubí
El Club Ciclista Rubí (CCR) 
ha organitzat per aquest 
diumenge 31 de març a les 8 
hores la 5a sor� da dels tres 
grups de l’en� tat. El grup A 
farà un i� nerari de 100 km 
fi ns a Mura, passant per Ter-
rassa, Rellinars, Castellbell, 
Sant Vicenç de Castellet i Pont 
de Vilomara, tornant per Sant 
Llorenç i Castellar. Els grups B 
i C realitzaran un recorregut 
de 90 km fi ns a Sant Sadurní, 
passant per l’Ordal i Sant Pau. 
La tornada serà per Gelida i 
Martorell. / DdR

Els dona� us 
es poden fer a 
través de www.
kmsolidarios.com 
i els diners recaptats 
aniran a l’Asociació 
Duchenne



1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 GIRONA B 26 53
2 VILASSAR MAR 26 53
3 PALAMÓS 26 45
4 SABADELL NORD 26 39
5 LLORET 26 37
6 MANLLEU 26 37
7 BANYOLES 25 36
8 EE GUINEUETA 26 36
9 RUBÍ 26 34

10 LLAGOSTERA B 26 34
11 TONA 26 33
12 LA JONQUERA 25 32
13 VIC 26 31
14 FARNERS 26 31
15 CAN VIDALET 26 30
16 SANT CUGAT 26 29
17 ARGENTONA 26 22
18 SAN JUAN MONTCADA 26 20

 

UE RUBÍ-ESCOLA ESPORTIVA GUINEUETA                    1-2

UE RUBÍ: Uri, Kiki, Aitor Torres, Raventós, Bacha (Anouar, m 
86), Juli, Edgard, Tino, Sergi Estrada, Montoro (Óscar Uroz, 
m 46) i Gurrea (Iván Campos, m 63).
ESCOLA ESPORTIVA GUINEUETA: Pumuki, Andy, Aitor, 
Hamza (Nil, m 56), Ferran, Youssef (Pardo, m 56), Thomy 
(Anguera), Ayllon, Juanma, Javi i Damian (Álex, m 85).
Àrbitre: Capdevila Espitia.
Gols: Pardo 0-1 (59´), Óscar Uroz 1-1 (61´), Álex 1-2 (86’).
Àrbitre: Álvarez Molina.
Targetes: Edgar. 

El Rubí perdona les ocasions i acaba 
perdent davant la Guineueta
JOSÉ LUIS PÉREZ

Dolorosa derrota de la UE 
Rubí davant l’Escola Espor� va 
Guineueta, un rival que va 
aprofi tar dues de les tres oca-
sions amb les quals va comp-
tar. El Rubí no va jugar un mal 
par� t, el seu domini va ser 
total al llarg dels 90 minuts, 
mentre que els barcelonins, 
amb un joc poc brillant, sem-
pre buscaven l’esquena de 
la defensa, amb llançaments 
llargs del seu porter. 

Els locals, amb un joc de 
toc, van arribar fi ns a l’àrea vi-
sitant amb comoditat, però no 
van poder aconseguir moure 
el marcador a la primera part. 
El segon temps va ser similar 
al primer, però ja amb gols. 
Quan tot feia pensar que el 
Rubí anava a marcar, per joc 
i per oportunitats, va arribar 
un dels molts llançaments del 
porter visitant sobre l’àrea 
local, però la defensa i el meta 
del Rubí es van embolicar i la 
Guineueta va aconseguir mar-
car. L’autor del gol va ser Pardo 
que només feia tres minuts 
que havia sor� t al camp.

Amb el 0-1 al marcador, 
la reacció dels rubinencs no 
es va fer esperar i dos minuts 
després Óscar Uroz, de cap, 
va rematar un llançament 
de falta d’Edgar per fer l’1-1. 
L’equip rubinenc es mereixia 
més, però el futbol no és 
sempre just. Si perdones, 
acabes pagant i això és el 
que li va passar al Rubí. Així 
en el minut 86, de nou un 
altre llançament del porter 
visitant va ser recollit per 
Álex, que acabava de saltar 
al terreny de joc, i aquest, 
aprofi tant una distracció col-
lectiva local, es va plantar 
davant Uri Antonell i va fer 
l’1-2 defi ni� u. Crua derrota 

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

del Rubí davant un rival que 
va fer un futbol rudimentari, 
però molt efec� u. Diumenge 
a les 18 hores el Rubí visitarà 
Banyoles per enfrontar-se a 
l’equip local.

FUTBOL | SEGONA CATALANA

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC SANT JUST 26 57
2 MARTORELL 26 52
3 JOVENTUT RIBETANA 26 47
4 ATLÈTIC JÚNIOR 26 44
5 SANT QUIRZE 26 44
6 UNIF. BELLVITGE 26 43
7 CAN TRIAS 26 40
8 FONTSANTA-FATJÓ 26 40
9 ATLÈTIC VILAFRANCA 26 38

10 ESPLUGUENC 26 32
11 MARIANAO POBLET 26 32
12 MOLINS DE REI 26 31
13 SAN MAURO 26 31
14 ATL. PRAT DELTA 26 27
15 PRAT B 26 26
16 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 26 26
17 OLÍMPIC CAN FATJÓ 26 23
18 BEGUES 26 11

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

CF MOLINS DE REI: Ferrán, Marc (Jordi), Adriá (Claudi), 
Mario, Oleguer, Halal, Hector, Ryo, Arnau (Felipe), Eric, 
Rubén (Alex). 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Jaume, Cristian Gómez, Pol, 
I.Armenteros, Loncan, Alvaro, Xavi Fdez., C. Pereira (Pau), 
Buba (Roger), Samu (Moi), Maymó (Miró).  
Àrbitre: Juarez Carreras, Enric  (Bé).
Gols: 1-0 Ryo (2´) 1-1 Samu (p) (22´) 1-2 Cristian Pereira 
(27´)
Targetes: Halal, Eric, Felipe, Claudi ; Jaume B., Samu.

L’Olímpic Can Fatjó guanya 
a domicili al CF Molins de Rei
JOSÉ VERDE

Quarta jornada consecu� va 
de l’Olímpic Can Fatjó sense 
conèixer la derrota. Era un 
partit molt important pels 
dos conjunts, ja que el Molins 
necessitava la victòria per con-
solidar-se en la meitat de la 
taula i l’Olímpic per apropar-se 
més a la zona de salvació.

Quan només havien pas-
sat dos minuts de l’inici del 
par� t, el Molins es va avançar 
en el marcador per mediació 
de Ryo, que va rematar des de 
fora de l’àrea i lliure de marca 
en jugada assajada.

L’Olímpic va reaccionar i 
la seva tripleta atacant, Buba, 
Samu i Cristian Pereira, va 
tornar boja la defensa local. En 
el minut 22, l’àrbitre va xiular 
penal a favor de l’Olímpic 
quan el davanter rubinenc va 
ser objecte de falta a l’àrea. 
Samu el va transformar i va 
aconseguir l’empat.

Amb l’1-1 al marcador, el 
Molins es va posar nerviós, fet 
que va aprofi tar l’Olímpic per 
fer l’1-2. Va ser cinc minuts 
més tard, en un servei de 

banda, quan Cris� an Gómez 
va enviar al punt de penal i 
Cris� an Pereira va rematar de 
cap i va batre el porter.

A la segona, l’esforç i el 
treball realitzat va fer baixar 
la pressió de l’Olímpic, cosa 
que va aprofitar el Molins 
per empènyer una mica més, 
arribant a llançar vuit córners, 
però sense conseqüències. En 
l’úl� m quart d’hora, els de Can 
Fatjó van pa� r per la pressió 
dels locals, però la defensa 
i el mig camp van treballar 
durament i van mantenir la 
porteria ben coberta.

Amb 5 minuts d’afegit va 
arribar el fi nal i nova victòria 
per a l’Olímpic que suma 

tres punts vitals per al seu 
objec� u.

Aquest dissabte a les 17 
hores, l’Olímpic rebrà la visita 
de la Peña UD Málaga al Mu-
nicipal de Can Fatjó.

FUTBOL | LLIGA

Resultats de la Penya Blaugurana 
El Prebenjamí A de la Penya 
Blaugrana Ramon Llorens va 
perdre 4-1 al camp de l’EF 
Sabadell, amb gol d’Izan Pozo, 
mentre que el B va caure al 
camp del Natació Terrassa per 
4-2, tot i fer un gran partit, 
amb gols de Joan Armero i 
Samuel Galindo. El Benjamí 
A va perdre 5-1 al camp de la 
Penya Blaugrana Trinitat Vella, 
amb gol d’Erik Ahunginger, 
mentre que el B va empatar 
3-3 contra el San Cristóbal, 
amb gols d’Aislam (2) i Thiago 
Silva. L’Aleví A va remuntar un 
resultat advers i va empatar 

5-5 contra el Mira-sol, mentre 
que l’Aleví B va aconseguir una 
important victòria, per 6-7, en 
el derbi jugat a casa del Rubí, 
un equip fi ns ara invicte. Els 
gols van ser de Jordi Huertas 
(4), Izan Pérez i Mumuni Wa-
tara (2). El Cadet A va perdre 
a casa contra la PB Sant Cugat 
per 1-3, amb gol de Joel Pérez, 
mentre que el B va caure a casa 
de l’Aran Asociaio per 5-5 amb 
gols de Michel Domingo i Mikel 
Vernaza. Finalment, l’Amateur 
no va poder mantenir la bona 
ratxa i va perdre 2-0 a casa del 
Cercle Sabadellès. / PB

FUTBOL | TERCERA CATALANA

La falta de gol condemna el ‘Vein� ’
El Juventud 25 de Septiem-
bre va ser incapaç d’acon-
seguir els tres punts davant 
un rival de la zona baixa, el 
Sant Cugat FC B, amb qui va 
empatar 2-2 en la passada 
jornada. 

La  igualtat  dels  dos 
equips en la primera part 
es va veure reflectida al 
marcador, una ocasió de 
gol per a cada conjunt va fer 
que s’arribés al descans amb 
empat a 1. 

En el segon temps, el 
‘Veinti’ es va fer amo i se-

nyor del partit i va tenir mol-
tes ocasions de gol, però no 
va ser fins al minut 61 quan 
Kevin va marcar el 2-1 amb 
un xut des de fora de l’àrea. 
Arran del gol, el Sant Cugat 
va avançar les línies i va dei-
xar molts espais en defensa 
i el ‘Veinti’ va comptar amb 
fins a cinc ocasions de gol 
per sentenciar el partit. 

Però no ho va fer i el 
Sant Cugat en la seva única 
aproximació a l ’àrea en 
tota la segona part va fer 
l’empat. 

JUV. 25 DE SEPTIEMBRE - SANT CUGAT FC B                  2-2

JUVENTUT 25 DE SEPTIEMBRE: Melis, Bravo, Galindo 
(Catalán), Pérez, Cissokho, Andreu (Leoncio), López Ubeda, 
Suárez, El Mektami (Alcarria), López Rios (Gil) i Calvo.
SANT CUGAT FC B: Girbau, Sánchez (Presas), Donat, Capel 
(Cajal), Gómez, Víctor, Rodríguez (Quilez), Juan-Torres, Simon, 
Tejada i Encinas (Fuentes).
Àrbitre: Martí Grau Puigdomenech.
Gols: 0-1 Simon (17’),  1-1 Juan-Torres (24’), 2-1 López Rios 
(61’),  2-2 Cajal (85’).
Targetes: Andreu (66’), Perez (86’), Leoncio (86’),  Alcarria 
(89’) /  Fuentes (14’).

Diumenge a les 12 hores 
el conjunt rubinenc visita al 

líder, el Tibidabo Torre Ro-
meu. / 25 de Septiembre
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ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

L’Horitzó A es proclama campió 
de la Lliga Catalana de Segona Divisió
L’Horitzó A s’ha proclamat 
campió de la Lliga Catalana 
a Segona Divisió després 
d’aconseguir la victòria con-
tra l’Asproseat. El par� t no 
va ser fàcil i va estar molt 
igualat, i per aquest mo� u 
van ser fonamentals les inter-
vencions dels jugadors més 
veterans de l’Horitzó com 
Toni Torres i Joan Lupión, aju-
dats per la resta de l’equip. El 
resultat fi nal del par� t va ser 

de 34-27, una victòria que 
va permetre els vallesans 
proclamar-se campions.

Pel CE Horitzó van jugar 
Toni Torres (15), Joan Lupión 
(13), Pablo Plaza (6), Helena 
Corbella, Isaac Martínez i 
Efrain Escalona.

Primera victòria del segon 
equip
Pel que fa a l’Horitzó B, es 
va estrenar a la fase fi nal de 

la Quarta Divisió B amb un 
triomf contra el Taller Escola 
Barcelona B. El resultat del 
par� t va ser de 20-6, deixant 
constància de la bona feina 
de la defensa del conjunt 
vallesà. 

Per l’Horitzó B van jugar 
Cristobal Galán (8), Albert 
Almirall (6), Fidel Peña (4), 
Yerai Asensio (2), Daniel 
Latre, Jamal Mellouki i Sergi 
Andreu. / CE Horitzó

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

El Sènior Femení del 
Cent Pa� ns disputarà 
el play-off  de la Lliga Elit
El Sènior Femení de l’HCR 
Cent Patins va aconseguir 
guanyar 0-5 l’Espanya HC, 
de Mallorca, i així segellar 
la seva classifi cació al play-
off  de la Lliga Elit. El triomf 
contra el conjunt mallorquí 
va permetre el Cent Patins 
quedar en quarta posició a la 
lliga regular i per tant podrà 
optar al � tol de lliga.

Les jugadores del Cent 
Patins van començar amb 

alguns dubtes, però van anar 
millorant el joc a mesura que 
avançava el par� t. 

Els quatre equips que dis-
putaran els play-off  pel � tol 
de lliga, a més del Cent Pa� ns, 
seran el Tres Cantos, PC, el 
SAB Tucans Asme i el CPLV 
Panteras. L’equip rubinenc 
s’haurà d’enfrontar a les se-
mifi nals contra el Tres Cantos, 
que ha quedat campió  de la 
lliga regular. / HCR 

ESCACS | LLIGA 

El primer equip de 
La Rubinenca manté 
la categoria a Preferent
El primer equip de l’Associ-
ació d’Escacs Rubinenca ha 
aconseguit mantenir la cate-
goria de Preferent després de 
fi nalitzar la fase regular de la 
compe� ció d’equips. L’equip 
va haver de patir fins a la 
darrera jornada per mantenir 
la categoria.

D’altra banda, el segon i 
tercer equip han completat 
una bona temporada, acon-
seguint tots dos la quarta 
posició a la lliga. 

En relació a la compe� ció 
individual, els bons resultats 
de La Rubinenca són notoris 
en el campionat obert de 
Sabadell. En les dues prime-
res jornades, els encarregats 
de donar la sorpresa van ser 
A. Muñoz i A. Mar� nez, i en 
aquesta tercera jornada la 
sorpresa l’ha donat Gerardo 
Palacios, que va aconseguir 
unes meritòries taules da-
vant del tercer jugador del 
rànking. 

Pel que fa a la resta dels 
enfrontaments van tenir 

els següents resultats: A. 
Muñoz, A. Mayo i F. Pina van 
guanyar els seus respec� us 
enfrontaments; mentre que 
A. Mar� nez i G. Palacios van 
fer taules i Fran J. Moles i 
Rudy van perdre els seus 
enfrontaments. / Escacs Ru-
binenca

ATLETISME | COMPETICIÓ

Més de 350 atletes a les 
instal·lacions de Can Rosés

TAEKWONDO | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Un or i cinc bronzes pel 
Balmes al campionat català

Par� cipants del Club Balmes. / Cedida

El Club Balmes va par� cipar 
el 20 de març en el Campi-
onat de Catalunya infantil, 
una competició en la qual 
va obtenir una medalla d’or i 
cinc bronzes. L’or el va acon-
seguir Núria Ramon després 
de mesos de molt d’esforç i 
dedicació. Va guanyar tots els 
combats amb una gran dife-

rència i amb accions espec-
taculars. Els bronzes van ser 
per Eric i Aleix Duran, Hodaifa 
Aaidoun, Izan Fernández i Jan 
Esteve, que van caure elimi-
nats en semifi nals. També va 
par� cipar per al Club  Balmes 
Unai Bernard, que no va po-
der avançar en la compe� ció. 
/ Club Balmes

La pista d’atletisme de Can 
Rosés va acollir la tercera 
jornada del Triangular del Va-
llès, amb la presència de 350 
atletes entre les categories 
Sub-8 i Sub-16 i provinents de 
clubs de Sant Cugat, Terrassa, 
Mollet o Igualada. Els par� ci-
pants van realitzar tota mena 
de proves de velocitat, salts i 
llançament, a més de proves 
de fons. 

D’altra banda, el 23 de 
març, dos equips de la Unió 
Atlè� ca Rubí (UAR) van par� -
cipar en la compe� ció prèvia 
del 4x60 mll a L’Hospitalet. 
Dels dos va destacar l’actuació 
del femení, format per Ana 
Chia, Noa Macías, Ariadna 
Urzainqui i Noelia Valera, que 
van fer un temps de 42”3.

En les categories juvenil, 
júnior, sènior i absolut, atle-

tes de la UAR van par� cipar 
en el 57è Campionat del 
Vallès celebrat a Castellar. El 
club va quedar en 7a posi-
ció amb 53 punts. Quant a 
les actuacions, cal destacar 
la primera i segona posició 
de Juan Antonio Segarra en 
pes (11,91 m) i llançament 
de javelina (44,82), respec� -
vament; així com la segona 
posició de Gerard Merino 
en salt (6,30) i la tercera de 
David Jiménez, també en salt 
(6,27). Nere Primo va quedar 
en quarta posició en els 200 
mll (29”01).

Cal destacar que aquest 
diumenge se celebra el Cros 
de Rubí, que � ndrà lloc al bosc 
de  Ca n’Oriol durant el ma� . 
Hi haurà curses entre els 500 
i els 4.500 m depenent de la 
categoria. / UAR

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

Derrota del Sènior Femení del CNR
El Sènior Femení del Club 
Natació Rubí (CNR) no va 
poder aconseguir la victòria 
en la darrera jornada i va 
caure per 6-10 contra el CN 
Terrassa. Tot i aquest mar-
cador advers, les jugadores 
rubinenques con� nuen a la 
cinquena posició de la clas-
sifi cació.

Pel que fa al Sènior Mas-
culí A, els jugadors de Dani 
Gómez van aconseguir una 
meritòria victòria a la piscina 
del CN Askartza, a Bilbao. Els 
rubinencs es van imposar 
per 13-15 després de fer una 
gran remuntada a la segona 
meitat. El proper par� t del 
Sènior Masculí A serà a Can 
Rosés el dissabte a les 18.45 
hores contra la UE Horta.

Jornada de natació
Pel que fa a la secció de 
natació, dissabte la piscina 

ALTRES RESULTATS CNR
Juvenil Masculí - CN Catalunya 9-8
CN Atlètic-Barceloneta - Cadet F. 10-5
Aleví A - CN Molins de Rei   0-15
Benjamí A - CE Mediterrani 0-6
Benjamí A - CN Sabadell   1-5
Benjamí B - CN Terrassa C 4-3
CN Mataró - Infantil Femení 16-1
Benjamí B - CN Sabadell B 4-4   

de Can Rosés va acollir la 
sisena jornada de lliga cata-
lana benjamina i la quarta 
jornada prebenjamina, amb 
presència de més d’una 
trentena de nedadors ru-
binencs.

Es van disputar els 400 mll 
(2008), els 200 mll (2009), els 
50 mll (2008 i 2009), els 50 m 
papallona i esquena (2010), 
el 4x50 m es� ls mixt benja-
mí i el 4x50 mll prebenjamí. 
Després d’aquesta jornada, 
els benjamins del club es tro-

ben en 25a posició a la lliga, 
perdent una posició respecte 
a la jornada anterior. Pel que 
fa als prebenjamins, ocupen 
la 40a posició.

Aquest cap de setmana, 
hi haurà dues compe� cions 
de natació. Els alevins aniran 
a Manresa dissabte al ma�  
en la sisena jornada de la 
lliga alevina i a la tarda, els 
infantils, júniors i sèniors 
participaran en el II Tro-
feu Primavera a Caldes de 
Montbui.

Duatló a Castellfollit
Pel que fa a la secció de tri-
atló del club, tres atletes van 
par� cipar en el XXIV Duatló 
de la Garrotxa, que va tenir 
lloc a Castellfollit de la Roca. 
Alejandro Delgado va quedar 
en 41è lloc a la general i 23è 
en la categoria absoluta; Edu 
González va ser 75è en la 
general, i 15è en la categoria 
Sub-23. Per la seva banda, Ri-
card Valenzuela va ser 122è 
en la general i va quedar 
quart en la categoria V2. La 
classifi cació de l’equip va ser 
un 18è lloc.

El diumenge, l’equip de 
triatló par� ciparà en el Duat-
ló per equips de Cerdanyola i 
en el IX Triatló Olímpic de les 
Terres de l’Ebre. En aquesta 
darrera compe� ció hi par� -
ciparan Toni Venteo, Carlos 
Pardos, Fernando Garrocho i 
Francesc Mar� nez. / CNR
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