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Fangoria, Revólver, Hombres G i Doctor Prats, 
alguns dels grups de la Festa Major 2017

CRISTINA CARRASCO

Fangoria, Revólver, Hombres G i Doc-
tor Prats són alguns dels ar� stes i 
grups de música que actuaran a 
Rubí per la Festa Major d’enguany, 
en el marc del Rubí Random Music 
Fes� val (RRandom). Així ho han anun-
ciat aquest dimecres l’alcaldessa, 
Ana M. Mar� nez, i el regidor de 
Cultura, Moisés Rodríguez, que 
s’han mostrat “il·lusionats” per 
poder presentar aquest cartell.

Entre els concerts gratuïts a 
l’Escardívol, el dijous 29 de juny 
actuaran Doctor Prats, grup de 
fusió de Terrassa que compta en-
tre les seves fi les amb el rubinenc 
Guillem Boltó, i La Sra. Tomasa, una 
jove formació de mes� ssatge, que 
fusiona ritmes lla� ns amb elements 
electrònics i que en poc temps s’ha fet 
un lloc al panorama musical.

El divendres 30 de juny, també a 
l’Escardívol, serà el torn de Fangoria, 
el grup de música electrònica format 
per la incombus� ble Alaska i per 

Nacho Canut, mentre que el mí� c 
grup dels anys 80 Hombres G tocarà el 
dissabte 1 de juliol. La Nit Golfa també 
comptarà amb un concert de Momo, 

un dels millors grups europeus de 
tribut a Queen.

Pel que fa als espectacles de 
pagament, Revólver, el grup for-
mat per Carlos Goñi que compta 

amb èxits com ‘El roce de tu piel’ 
o ‘Si es tan solo amor’, actuarà 
el 29 de juny a La Sala, mentre 
que el diumenge 2 de juliol, 

en aquest mateix equipament, 
ho farà la cantautora mallorquina 

Maria del Mar Bonet.
A banda d’aquests noms, l’Ajunta-

ment donarà a conèixer properament 
la resta d’actuacions musicals incloses 
a la Festa Major, com ara el concert 
inaugural del 28 de juny.

Tornarà el Holi Fes� val
Tot i no desvelar més detalls, l’alcal-
dessa ha confi rmat que el Holi Fes� val 
es tornarà a organitzar per Festa Ma-
jor després de l’èxit de l’any passat.

L’alcaldessa, Ana M. Mar� nez, i el regidor de Cultura, Moisés Rodríguez, donen a conéixer 
alguns dels noms d’ar� stes i grups musicals que actuaran en el Rubí Random Music Fes� val 

L’Ajuntament convida 
la ciutadania a
par� cipar en la
Comissió de la festa
La Comissió de Festa Major ce-
lebrarà la seva primera jornada 
par� cipa� va el 6 d’abril a les 19 
hores al Castell de Rubí. 

L’Ajuntament convoca en-
� tats i ciutadania en general a 
par� cipar en aquesta trobada, 
que servirà per recollir opini-
ons i propostes de cara a la 
festa gran. 

A la sessió, es farà una 
presentació del calendari i dels 
principals espais de la Festa 
Major 2017 i s’engegarà una di-
nàmica par� cipa� va a par� r de 
tres grups d’ac� vitats: espor� -
ves, de ciutadania i culturals. Al 
fi nal de la jornada, es posaran 
en comú les conclusions del 
debat. / DdR
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Rubí millora en la recollida de residus, 
però con� nua a la cua de la comarca

La inicia� va Caçadors de Trastets, fi nalista 
al Premi Europeu de Prevenció de Residus

La recollida selec� va encara no arriba al 30% de tota de la brossa
REDACCIÓ

Les dades municipals de la 
recollida selec� va del 2016 
no són bones, si bé és cert 
que acaben amb la tendèn-
cia de retrocés dels darrers 
exercicis, segons un informe 
del Consorci per a la Ges� ó 
de Residus del Vallès Occi-
dental. Durant l’any passat, 
a Rubí només el 29,58% 
dels residus provenien del 
reciclatge, mentre que la 
fracció de resta va suposar 
el 70,42%.

La dada millora respecte 
al 2015, quan aquest percen-
tatge va ser únicament del 
27,95%, però Rubí con� nua 
lluny de la mitjana comarcal, 
que és del 34%. De fet, la 
ciutat encara està per sota 
dels nivells de reciclatge que 
hi havia el 2011, quan, al-
menys, la recollida selec� va 
representava el 30% de les 
escombraries.

En comparació amb la 
resta de la comarca, Rubí 

El projecte Caçadors de Tras-
tets, una iniciativa del ru-
binenc Javier Ruiz, ha estat 
seleccionat com a finalista 
català al Premi Europeu de 
Prevenció de Residus, junta-
ment amb Caprabo i l’Escola 
Lluçanès. 

Caçadors de Trastets és 
un projecte que promou la 
neteja d’espais naturals per 
tal de sensibilitzar la població, 
especialment els infants, so-
bre la necessitat de reduir la 

és la pitjor ciutat en nivells 
de reciclatge i només el 
municipi de Gallifa, amb un 
pobre 15,42% supera els 
rubinencs.

La resta de municipis, 
entre els quals hi ha Terras-
sa i Sabadell, estan tots per 
sobre de la franja del 30%, 
mentre que alguns com Ma-
tadepera, amb un 89,99% de 

generació de residus i evitar 
conductes incíviques. Des del 
2013, ja ha organitzat 16 jor-
nades de neteja, mobilitzant 
1.400 persones i recollint 3,5 
tones de residus. 

El veredicte del jurat, 
format per especialistes eu-
ropeus independents en 
matèria de prevenció de 
residus, es farà públic a Bar-
celona el 18 de maig durant 
la 15a Jornada de Prevenció 
de Residus. / DdR

recollida selec� va, o Palau 
Solità-i Plegamans, amb un 
75%, ofereixen dades molt 
positives fruit del sistema 
de recollida porta a porta de 
recollida de la brossa. 

Suspens en reciclatge de 
paper i envasos
Segons l’informe del Con-
sorci, Rubí està força per 
sota en la recollida selec� va 
en paper i cartró i envasos. 
A Rubí, de tots els residus, 
només el 3,8% van a parar 
al contenidor blau, mentre 
que la mitjana comarcal és 

del 5%. Respecte als enva-
sos, a Rubí el reciclatge del 
contenidor groc suposa el 
3,3% del total, mentre que 
a la comarca la mitjana és 
del 4,1%. 

Pel que fa a la producció 
de residus, els rubinencs ge-
neren 1,14 kg per habitant al 
dia, per sobre de la mitjana 
de la comarca, que és d’1,10 
kg. El municipi que menys 
residus genera és Terrassa 
(0,95 kg per habitant al dia), 
mentre que el que més en 
genera és Vacarisses (1,72 
kg per habitant al dia).

Cada rubinenc 
genera cada 
dia 1,14 kg 
d’escombraries 

BROSSA RECOLLIDA A RUBÍ EL 2016

REDACCIÓ

La ciutadania té l’oportuni-
tat aquest diumenge entre 
les 9 i les 14 hores de visi-
tar la Finca Font del Ferro, 
una empresa municipal 
que dona feina i ocupació 
a persones amb diversitat 
funcional.

Font del Ferro està 
orientada cap al viverisme, 
una activitat en la qual 
hi treballen 11 persones, 
dues més que l’any passat. 
Aquest departament es 
complementa amb un Ser-
vei de Teràpia Ocupacional 
i un Servei Ocupacional 
d’Inserció que suma un 
total de 23 usuaris, dos 
menys que fa un any.

Com cada primavera, la 
Font del Ferro celebra una 
jornada de portes obertes 
per tal de reforçar la seva 
imatge i donar-se a conèi-
xer entre els rubinencs. 
Hi haurà una visita guiada 
al viver de la mà dels tre-
balladors i els assistents 
podran conèixer la tasca 
diària que desenvolupen 
les persones treballadores 

i usuàries del centre.
A més, s’ha programat 

un taller d’entestament 
de planta adreçat espe-
cialment als infants i un 
concert del grup Consort 
de l’Escola de Música Pere 
Burés a partir de les 11 
hores.

La jornada lúdica es 
complementarà amb l’ob-
sequi de barrets de palla 
i caixes pintades per part 
d’usuaris del servei soci-
oeduca� u a les persones 
que comprin plantes.

L’Ajuntament ha im-
pulsat durant els darrers 
mesos un Pla d’atenció a 
les persones amb diver-
sitat funcional i un Pla 
estratègic de la Font del 
Ferro. L’objectiu de tot 
plegat, segons afirma la 
regidora de Serveis a les 
Persones, Marta García, 
és “dotar la Font del Fer-
ro d’una bona capacitat 
de gestió que li permeti 
contribuir a la inserció 
laboral dels rubinencs amb 
diversitat funcional sense 
deixar de ser una empresa 
rendible”.

Jornada de portes obertes 
a la Finca Font del Ferro

Cada any, l’empresa obre les portes a la ciutadania. / Localpres

Caçadors de Trastets, recollint residus a l’entorn natural. / Cedida

Font: Consorci per a la Ges� ó de Residus del Vallès Occidental
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Cinc escoles de Rubí se sumen al projecte Recooperem, 
que aprofi ta àpats per a famílies necessitades
CRISTINA CARRASCO

Els centres educa� us Maria 
Montessori, Torre de la 
Llebre, 25 de Setembre, 
Mossèn Cinto Verdaguer i 
Nostra Senyora de Mont-
serrat s’han incorporat al 
projecte Recooperem, im-
pulsat pel Consell Comarcal 
i el Consorci per a la Ges� ó 
de Residus del Vallès, amb 
el suport dels ajuntaments, 
les escoles i les empreses 
que ges� onen el menjador 
escolar. 

La iniciativa té un do-
ble objec� u. D’una banda, 
es faciliten a famílies en 
situació de vulnerabilitat 
àpats cuinats, equilibrats i 
amb les màximes garan� es 
sanitàries. D’altra, s’evita el 
malbaratament alimentari i 
es redueix la generació de 
residus.

Un cop fi nalitzat el ser-
vei diari de menjador a cada 
escola, el personal de l’em-
presa de càtering, en el cas 
rubinenc, Campos Estela, 
prepara el menjar disponi-

ble apte per al consum en 
uns recipients facilitats pels 
ens comarcals. L’aliment cui-
nat que no ha estat servit, i 
que s’ha man� ngut en con-
dicions higièniques i sanità-
ries correctes, es distribueix 
en carmanyoles orgàniques 
amb la informació corres-
ponent –aliment, quan� tat 
i data de congelació– i es 
congela a –18º.

A Rubí, l’Associació de 
Solidaritat i Ajuda Veïnal 

(ASAV) i Frater Nadal, en 
coordinació amb els Serveis 
Socials de l’Ajuntament, 
seran les en� tats solidàries 
encarregades de repar� r els 
àpats entre les famílies ne-
cessitades com ara aquelles 
que estan en risc d’exclusió 
social, en situació de pobre-
sa energè� ca o gent gran 
amb problemes de mobili-
tat, entre altres. Les en� tats 
han rebut un congelador 
per conservar els aliments 

i cursets de formació per 
garan� r les normes de se-
guretat alimentària.

Un projecte il·lusionant
La directora de l’escola Ma-
ria Montessori, Conxita 
Gimeno, ha destacat que 
“el fet que la nostra escola 
formi part del projecte no 
només ens fa il·lusió sinó 
que també ens cohesiona 
i ens consolida”, recordant 
que el centre és des del 

2008 Escola Verda, dis� nció 
de la Generalitat pel seu 
compromís amb el medi 
ambient. També com “un 
repte il·lusionant” han des-
crit la inicia� va des d’ASAV i 
Frater Nadal, que han des-
tacat el fet de poder oferir 
aliments ja cuinats a les 
famílies necessitades.

Per la seva banda, el 
president del Consell Co-
marcal, Ignasi Giménez, 
ha recordat que “a les llars 
espanyoles, el 18% dels 
aliments que comprem es 
llencen a les escombraries. 
Dada que demostra que 
tenim un problema molt 
greu”. Durant l’any 2016, 
el projecte Recooperem 
va permetre repar� r 4.331 
àpats a 273 famílies en si-
tuació de vulnerabilitat i va 
evitar la generació de 1.950 
quilos de deixalles, aliments 
que s’haguessin llençat, tot 
i estar en condicions. 

Des del Consorci de Ges-
tió de Residus del Vallès 
Occidental, el seu vicepre-
sident, Marc Armengol, ha 

ressaltat la importància de 
la implicació dels centres 
educatius en el projecte: 
“Les escoles són un canal 
importan� ssim per arribar 
a les famílies, el que apre-
nen els nens a l’escola ho 
traslladen a casa”. 

Primera gran ciutat del 
Vallès 
Amb la incorporació de 
Rubí ja són vuit municipis 
–Rubí, Castellar, Viladeca-
valls, Vacarisses, Rellinars, 
Matadepera, Sant Llorenç 
Savall i Ullastrell– i 16 esco-
les les adherides al projecte 
Recooperem. L’alcaldessa, 
Ana M. Mar� nez, ha mos-
trat la seva sa� sfacció pel 
fet que Rubí sigui la primera 
gran ciutat del Vallès que 
se suma a la inicia� va i ha 
destacat el vessant social i 
mediambiental del projecte. 
Per Mar� nez, a més, la inici-
a� va coincideix plenament 
amb els eixos prioritaris del 
govern com són l’ajut a les 
famílies necessitades i el 
seu acompanyament.

L’alcaldessa i representants del Consell Comarcal i del Consorci de Residus, amb una cuinera de Campos 
Estela. / C.C.

CREUERS
Si t’agrada viatjar i poder visitar molts llocs en un sol viatge, no hi 
ha res millor que fer un creuer.

Aquests tipus de viatge et permetrà conèixer molta gent que 
hi ha a bord i participar en les diverses activitats que es realitzen a 
través de les quals es consoliden relacions d’amistat. 

Així, en arribar a una ciutat que vols visitar, ja tens un cicle de 
persones amb les quals has estat compartint riures i diversions.

El mercat dels creuers és molt variat, pots trobar-ne de fl uvials 
com per exemple a França, per mar com els del Mediterrani o el 
Carib i també els fi ords a Noruega... 

Els avantatges que t’ofereix un creuer és que tens el menjar i 
l’allotjament inclòs i altres alternatives per millorar el teu viatge.

No pensis més i corre a buscar el teu creuer per passar amb 
els teus unes vacances de somni.

La riera de Rubí encara està molt contaminada
REDACCIÓ

La qualitat de l’aigua de la 
riera de Rubí encara és molt 
defi cient i genera pudors en 
determinats punts del seu 
curs fl uvial. Així ho conclou 
un ar� cle que publicarà el 
segon número de la revis-
ta L’Esquitx, que serà un 
monogràfi c sobre l’aigua, i 
que es presentarà a fi nals 
d’abril amb un ar� cle sobre 
les fonts com a principal 
protagonista.

Per fer una aproxima-

ció a aquest estudi, Rubí 
d’Arrel, entitat que edita 
L’Esquitx, i Marta Cabrera, 
periodista de Diari de Rubí 
i autora de l’article, van 
oferir el dijous a la tarda 
una xerrada sobre la conta-
minació de la riera de Rubí. 
En la xerrada es va explicar 
com, encara ara, hi ha col-
lectors que recullen aigües 
residuals i industrials i les 
aboquen directament a la 
riera de Rubí, especialment 
a la zona de Cova Solera, 
mo� u pel qual el nivell de 

l’aigua de la riera és molt 
pobre.

Entre la contaminació 
que es pot trobar al curs 
fl uvial, la part més visible 
són les restes de tovallo-
letes higièniques, però la 
qualitat de l’aigua és molt 
defi cient a escala biològica 
i química i provoca molt 
mala olor en determinats 
punts.

Per aquest motiu, se-
gons van explicar a la xerra-
da, que portava per � tol ‘La 
contaminació de l’aigua. El 

cas de Rubí’, l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA) desvia 
tot el curs fl uvial de la riera 
pel Canal de la Infanta, una 
construcció artificial del 
segle XIX que passa per 
diversos municipis del Baix 
Llobregat i que s’usa per re-
gar arbres fruiters. Segons 
l’ACA, aquesta desviació 
es fa per no malmetre la 
planta potabilitzadora de 
Sant Joan Despí, situada 
al Llobregat, ja que l’aigua 
que baixa per la riera està 
molt contaminada. Un dels trams contaminats de la riera de Rubí. / Jordi Simó



L’entitat local Rubí Solida-
ri organitza una xerrada 
sobre el poble del Sàhara 
Occidental, situat al sud 
d’El Marroc, un país que 
des de la descolonització 

lluita per ser reconegut 
com un estat fora de ter-
ritori marroquí.

La conferència anirà 
càrrec de Nues Bosch, 
presidenta de Sant Cugat 

amb el Poble Saharaui, i 
del delegat a Catalunya 
de la República Àrab Sa-
haraui Democràtica. La 
xerrada, titulada ‘Vacan-
ces en pau’, tindrà lloc a 
l’Ateneu aquest divendres 
a les 19 hores, i té per ob-
jectiu impulsar l’acollida 
de nens saharauis durant 
l’estiu. 

Paral·lelament, s’inau-
gurarà l’exposició ‘Sahara-
uis al mig del no-res’, una 
mostra de Medicus Mundi 
sobre la situació al país 
àrab i que es podrà veure 
a l’Ateneu fins al 13 d’abril 
de 16 a 21 hores. / DdR
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Xerrada sobre el Sàhara Occidental

Una de les fotografi es de l’exposició. / Cedida

Recta fi nal de les obres de millora 
dels carrers de l’entorn del Celler
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí està 
duent a terme unes obres 
de millora als carrers que 
envolten el Celler. S’està ac-
tuant als carrers García Lorca 
─entre els carrers General 
Prim i Pintor Murillo─, Ge-
neral Prim ─entre els carrers 
García Lorca i Pintor Coello─ 
i Pintor Coello ─entre els 
carrers General Prim i Pintor 
Murillo─. Les actuacions 
consisteixen a renovar la 
xarxa d’aigua potable i de 
clavegueram d’alguns trams, 
obres que executa Sorea, i 
refer les voreres i la calçada 
malmeses, tasques que rea-
litzarà Hercal en els pròxims 
dies.

Des de dilluns, s’executa 
l’últi ma part de les obres de 
renovació de la xarxa d’abas-
tament d’aigua potable del 
carrer Pintor Coello, entre el 
carrer de l’Abat Escarré i el 
passeig del Ferrocarril. Això 
ha fet necessari tallar aquest 
tram del carrer. La durada 
prevista dels treballs és de 
dues setmanes.

Coincidint amb l’inici 
d’aquesta darrera part de 
les obres, s’ha reobert al 
trànsit el tram del carrer 
Pintor Coello entre General 
Prim i Abat Escarré. En canvi, 
la circulació al tram entre 
Pintor Murillo i General Prim 
seguirà tallada a causa de les 
tasques de renovació de les 
voreres i de la calçada que es 
duran a terme properament. 
Aquests mateixos treballs 
també faran tallar el trànsit al 
tram del carrer García Lorca 
comprès entre Pintor Murillo 
i General Prim i, d’aquí a unes 

setmanes, el tram de Gene-
ral Prim entre Pintor Coello i 
García Lorca. Les desviacions 
de trànsit estaran deguda-
ment senyalitzades.

Les obres de millora 
de la calçada i les voreres 
d’aquests carrers tenen una 
durada prevista de dos me-
sos i mig i un pressupost de 
98.282,73 euros.

Segons el consistori, l’al-
caldessa i la regidora de Ser-
veis Territorials ja van expli-
car aquestes actuacions als 
veïns en el marc d’una reunió 
informati va l’any passat.

L’entorn del Celler està sent remodelat. / Localpres

Taller d’art per 
a persones 
amb diversitat 
funcional 
intel·lectual 
La Biblioteca acull des del 
març un nou taller d’art per a 
persones amb diversitat fun-
cional intel·lectual organitzat 
per l’Associació de Persones 
amb Diversitat Intel·lectual 
de Rubí (APDIR). L’acti vitat, 
dirigida per l’arti sta rubinenc 
Rafa Gascón, té com a ob-
jecti u potenciar l’autonomia 
personal i la socialització 
dels parti cipants mitjançant 
l’aprenentatge de diferents 
tècniques artí sti ques.

El taller s’imparteix els 
dimecres i es complementa 
amb altres acti vitats organit-
zades a la seu d’APDIR. L’al-
caldessa, Ana M. Martí nez, 
i la regidora de Serveis a les 
Persones, Marta García, van 
assisti r a una de les sessions. 
“Amb aquesta iniciati va, AP-
DIR evidencia la importància 
que té, no només organitzar 
acti vitats específi ques per a 
les persones amb diversitat 
funcional, sinó també des-
centralitzar-les i generant 
espais comparti ts”, va argu-
mentar l’alcaldessa. / DdR

Concentració contra les guerres
La plataforma Rubí per la pau va 
sortir al carrer, com cada quart 
dijous del mes, per tal de mostrar 
el seu rebuig als confl ictes bèl·lics 
i a favor de la pau. 

En aquesta ocasió, els mani-
festants, prop d’una vintena, van 
llegir el manifest ‘Les armes no 
eduquen, les armes maten’, en 
contra de la presència de l’exèrcit 
en els espais educati us. Posterior-
ment, es van fer diverses danses 
populars. / DdR

La concentració va tenir lloc dijous de la setmana passada 
davant de l’Ajuntament. / Rubén Cabús

Jornada solidària 
amb els refugiats 
de l’Agrupament 
Escolta Albada
L’Agrupament Escolta Al-
bada ha organitzat aquest 
dissabte el ‘Meraki Day’, 
una jornada solidària amb 
els refugiats dels camps de 
Grècia que consisteix en 
un torneig solidari al matí  
al col·legi Maristes Rubí i 
unes actuacions artí sti ques i 
musicals a la tarda a la plaça 
Doctor Guardiet.

Al matí  a l’escola, hi hau-
rà diversos torneigs espor-
ti us i animació, i es recolliran 
diners a través dels parti ci-
pants pels camps de refugi-
ats d’Eleonas, a Grècia.

A la tarda i nit, a parti r 
de les 17 hores i fi ns a l’1 
de la mati nada, a la plaça 
Doctor Guardiet estan pre-
vistes les actuacions d’Al-
bercocks, Embolingats, Suu, 
Roger Margarit, Explosión 
Rítmica, Límite, Indiegenas, 
Tucsound Brothers, Pd’s 
Patriots, Fancy Candy Girls, 
Skysilver, Carla Collado, 
Némesis, Cott o i Moi&Toi. 
També es farà un taller pels 
infants. Es vendran samar-
retes i hi haurà servei de 
bar. / DdR

La familia de Jordi Claramunt 
agradece las condolencias recibidas 

en estos difíciles momentos.
La misa funeral se celebrará el 

próximo 26 de abril a las 20 horas 
en la iglesia de Sant Pere de Rubí.

Jordi
Claramunt
Ametller
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Estudiants de Clichy visiten Rubí

REDACCIÓ

L’alumnat d’entre 11 i 15 
anys del College Jean Jau-
rès de la ciutat francesa de 
Clichy van visitar dimarts 
Rubí. Els 43 joves han triat 
Barcelona com a des� nació 
d’un viatge per practicar 
el castellà, un idioma que 
estudien habitualment. 
Durant la visita a Rubí, els 
estudiants van conèixer 
l’Ajuntament de Rubí, on 
van ser rebuts per la regi-
dora de Serveis a les Per-
sones, Marta García. L’edil 

Pe� t incendi a l’empresa BASF, a Can Jardí
Tres dotacions de Bombers 
van sufocar el dimecres 
al migdia un foc que es va 
produir en un contenidor 
de l’empresa BASF, especi-
alitzada en la fabricació de 
poliuretà i situada al carrer 
Compositor Vivaldi, a Can 
Jardí. 

L’incendi es va originar 
cap a les 13.44 hores, però 
la ràpida actuació dels Bom-
bers va evitar que s’esten-
gués. Hi van treballar tres 
dotacions durant aproxima-
dament mitja hora. / DdR L’incendi es va produir en un contenidor de BASF. / Iban Coca

els va donar la benvinguda 
a la Sala de Plens i els va 
explicar el funcionament 
de l’administració local en 
quatre àrees de treball: 
Serveis a les Persones, De-
senvolupament Econòmic 
Local, Serveis Territorials i 
Serveis Centrals. 
García va transmetre als 
nois que el consistori “es-
colta les pe� cions dels nens 
i joves rubinencs a través 
del Consell dels Infants i 
Adolescents de Rubí, que 
fan aportacions al govern 
de la ciutat”.

Durant l’estada a Rubí, 
els joves van visitar també 
l’ins� tut L’Estatut i van fer 
un recorregut pel centre de 
la ciutat, guiats per l’histori-
ador rubinenc Eduard Puig-
ventós. Després de la visita 
a la Casa de la Vila, els ado-
lescents van visitar l’església 
de Sant Pere i van acabar 
la ruta per Rubí al Castell, 
on van poder observar la 
mostra permanent ‘Rubí, 
l’evolució d’un poble’.

Clichy és una ciutat fran-
cesa amb la qual Rubí està 
agermanada des del 2004.

Joves de la ciutat francesa de Clichy durant la visita a l’Ajuntament. / Localpres
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L’Ajuntament de Rubí segui-
rà l’exemple del consistori 
de Barcelona i incorporarà 
al nou contracte de submi-
nistrament energètic, ara en 
mans de Gas Natural i que 
s’ha de licitar a la tardor, 
clàusules per combatre la 
pobresa energètica. La pro-
posta, sorgida des de les 
files de Veïns de Rubí (VR), 
va ser aprovada per unani-
mitat al Ple de març, que 
es va celebrar el dimecres 
al vespre.

El portaveu de la for-
mació independent, Antoni 
García, va instar a l’admi-
nistració local a “aprofitar 
l’experiència de Barcelona 
i ser rigorosa en la redacció 
de les bases del concurs per 
tal d’evitar la impugnació de 
les grans empreses”, com ha 
passat a la capital catalana.

El portaveu d’Iniciativa 
per Catalunya Verds (ICV), 
Ramon Capolat, va afirmar 
que és necessari que “les 
despeses en pobresa ener-
gètica siguin assumides, en 
part, per l’empresa submi-
nistradora”, mentre que el 
regidor d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC) 
Joan Puntí va subratllar 
que també cal “potenciar 
l’autoconsum i obrir el mer-
cat de l’energia elèctrica”. 
Per últim, el portaveu de 
Convergència Democràtica 

de Catalunya (CDC), Víctor 
Puig, va lamentar que “Es-
panya sigui un dels estats 
europeus en els quals l’ener-
gia és més cara”.

La proposta va rebre el 
suport de tots els partits i 
va ser aprovada per una-
nimitat.

es farà una diagnosi sobre 
la precarietat laboral
A la sessió plenària, també 
es va aprovar una moció de 
l’Alternativa d’Unitat Popu-
lar (AUP) per tal de fer un 
estudi sobre la precarietat 
laboral a Rubí. Una proposta 
que va rebre el suport del 
govern, ERC, ICV i VR. El 
Partit Popular (PP) va votar-
hi en contra en considerar 
que la moció té un caire 
independentista i Ciutadans 
(C’s) i CDC es van abstenir. 
En el cas de Convergència, 

Víctor Puig va afirmar que 
la moció ja indica quines 
han de ser les conclusions 
de l’estudi.

D’altra banda, es va 
aprovar una proposta de 
C’s per tal de fer un estudi 
sobre com afectarà a l’Ajun-
tament la nova regulació de 
l’impost de l’increment del 
valor dels terrenys de na-
turalesa urbana. En aquest 
cas, tots els grups van votar 
a favor, excepte l’AUP, que es 
va abstenir.

També es va aprovar un 
text del Partit dels Socialis-
tes de Catalunya (PSC) que 
exigeix a la Generalitat que 
assumeixi la part corres-

ponent del cost de les llars 
d’infants. La moció va ser 
aprovada per tots els grups, 
a excepció d’ERC i CDC, que 
van acusar els socialistes 
de presentar una moció 
esbiaixada i van apuntar que 
l’estat espanyol fa anys que 
ha deixat finançar l’etapa de 
0 a 3 anys.

En canvi, tots els grups 
van estar d’acord en apro-
var una moció d’ICV que 
demana rebaixar les ràtios 
dels grups de P3. El text 
va ser aprovat per Junta 
de Portaveus, que també 
va donar llum verda a una 
moció de l’AUP que dema-
na que s’instal·lin panells 
informatius en equipaments 
culturals i esportius; i a un 
text d’ICV que vol que els 
propers pressupostos mu-
nicipals es realitzin tenint 
en compte la perspectiva 

Rubí seguirà l’exemple de Barcelona i incorporarà al contracte de licitació del subministrament 
energètic fórmules per evitar talls de llum a les famílies que no poden pagar el rebut 

el Ple va aprovar les 12 mocions que es van presentar. / m.c.

el nou contracte elèctric municipal incorporarà 
clàusules per lluitar contra la pobresa energètica

MOCIONS APROVADES
-[VR] Per incloure clàu-
sules contra la pobresa 
energètica en el plec de 
condicions de l’adjudica-
ció del contracte de sub-
ministrament elèctric de 
l’Ajuntament.  
Unanimitat

-[AUP] Per la instal·lació 
de panells informatius a 
la xarxa de centres cívics, 
equipaments culturals i 
esportius.
Junta de Portaveus

-[AUP] Per la realització 
d’un estudi sobre la preca-
rietat laboral a Rubí.
Sí: Govern, ERC, AUP, ICV 
i VR
No: PP
Abst.: C’s i CDC

-[C’s] Per demanar a la Ge-
neralitat l’augment d’efec-
tius de Mossos d’Esquadra 
a Rubí.
Sí: Govern, C’s, CDC i PP
No: AUP
Abst.: ERC, ICV i VR

-[C’s] Per la devolució de 
l’impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana en cas 
de minusvalidesa en el 
preu de venda.
Sí: Govern, C’s, ERC, ICV, 
PP i VR
Abst.: AUP

rubí demana que 
s’abaixin les ràtios 
de P3 pel proper 
curs escolar

una ordenança 
per regular el 
preu dels serveis 
funeraris
Tots els grups municipals 
del Ple van estar d’acord a 
l’hora d’aprovar una moció 
de l’AUP que demana que 
s’estudiï de cara a l’any 
vinent la implantació d’una 
ordenança de regulació dels 
serveis funeraris. 

El text també exigeix 
que l’empresa Montserrat 
Truyols compleixi el con-
tracte de serveis signat amb 
l’Ajuntament i publiqui el 
catàleg de preus, així com 
que es revisi aquest con-
tracte per adaptar-lo a la 
normativa vigent. 

rubí exigeix 
més agents 
de mossos 
d’esquadra 
La moció de C’s que dema-
na més efectius de Mossos 
d’Esquadra a la comisaria de 
Rubí va ser aprovada amb 
el suport del govern, el PP 
i CDC, mentre que l’AUP va 
votar-hi en contra i ERC, ICV 
i VR es van abstenir després 
de demanar més rigor en les 
dades presentades en el text 
i recordar l’important dèficit 
d’agents de la Policia Local. 
Per la seva banda, l’AUP va dir 
que cal atacar les desigual-
tats per millorar la seguretat 
i va afirmar que més policia 
també és més repressió.

es realitzarà un homenatge 
a les víctimes del terrorisme
El Ple va aprovar una moció 
presentada pel grup muni-
cipal del Partit Popular (PP) 
per tal de fer un homenatge 
a les víctimes del terroris-
me.

Tots els grups municipals 
es van mostrar favorables 
a celebrar el Dia europeu 
en record a les víctimes del 
terrorisme, l’11 de març, 
però no hi va haver acord 
en el fet d’instal·lar un mo-
nument i de posar el nom a 
un carrer o plaça de la ciutat. 
Per aquest motiu, el text va 
acabar sent aprovat amb el 
suport del govern, C’s i el PP, 
mentre que l’AUP, ICV, CDC i 

VR es van abstenir i ERC hi va 
votar en contra.

El regidor del PP, Jonatan 
Cobo, va afirmar que el que 
busca la moció és “comme-
morar i dignificar totes les 
víctimes, no unes per sobre 
les altres”. En canvi, l’ecoso-
cialista Ànnia García va con-
siderar que la moció estava 
“sobredimensionada”, tenint 
en compte “els deutes pen-
dents amb molts ciutadans 
de Rubí”. Per la seva banda, 
l’AUP va afirmar que també 
és terrorisme la violència 
que es produeix a la frontera 
amb el Marroc o la tortura 
dels cossos policials.

-[CDC] Per resoldre la situ-
ació d’ocupació de finques 
rurals i la propagació de 
barraques i horts alegals.
Junta de Portaveus

-[CDC] Per l’impuls de l’es-
port per a les persones amb 
diversitat funcional i per la 
millora de les instal·lacions 
del Club Escola de Futbol 
Can Mir.
Junta de Portaveus

-[ICV] Per sol·licitar al De-
partament d’Educació la 
reducció de la ràtio d’alum-
nes als grups de P3 pel curs 
2017-2018.
Junta de Portaveus

-[ICV] Per fer uns pres-
supostos municipals amb 
perspectiva de gènere.
Junta de Portaveus

-[PP] Per la realització d’un 
acte de reconeixement i 
dignificació de les víctimes 
del terrorisme.
Sí: Govern, C’s i PP
No: ERC
Abst.: AUP, ICV, CDC i VR

-[PSC] Sobre la millora del 
finançament de les escoles 
bressol.
Sí: Govern, C’s, AUP, ICV, PP 
i VR
No: ERC i CDC

els veïns de Sant muç tornen a 
sortir al carrer contra les quotes

de gènere.
Les dues mocions de 

CDC també es van aprovar 
en Junta de Portaveus. La 
primera demana que s’im-
pulsi l’esport per a persones 

amb diversitat funcional, 
mentre que la segona exi-
geix que es resolgui la situ-
ació de les barraques i horts 
urbans alegals que hi ha al 
voltant del Castell.

Els veïns de Sant Muç van 
tornar a manifestar-se per 
protestar contra el paga-
ment de la vuitena quota, 
que l’Ajuntament té previst 
aplicar-los aquest any per 
acabar de pagar les obres 

d’urbanització de la zona. 
Els afectats es queixen 

de l’important sobrecost 
que han tingut aquests 
treballs, així com de la 
mala qualitat de les obres 
realitzades. 

els afectats no volen pagar la vuitena quota. / m.c.



El PDeCAT insisteix en la falta 
de seguretat al barri d’El Pinar
El portaveu del Parti t De-
mòcrata Europeu Català 
(PDeCAT), Víctor Puig, i el 
coordinador organitzatiu 
del partit i diputat, David 
Bonvehí, van visitar el barri 
d’El Pinar divendres passat 
al matí per conèixer de 
primera mà quins són els 
problemes que té la zona. 

Segons va afi rmar Víc-
tor Puig, al Pinar hi ha “un 
problema d’incivisme, de 
baralles i d’ocupacions que 
molesten els veïns”. Per 
aquest moti u, el regidor va 
presentar fa mesos una mo-
ció al Ple per tal d’instal·lar 
càmeres de seguretat al 
barri, una resolució que, de 
moment, encara no s’ha dut 
a terme. “Cal estar atents 
a les problemàtiques d’El 
Pinar, no podem viure pen-
sant que hi ha persones que 
ocupen pisos, que fan soroll, 
que hi ha tràfi c de drogues 
amb total impunitat”. 

Fa uns dies, el consistori 
va afirmar que estava a 

l’espera del visti plau de la 
Comissió de Control de Dis-
positi us de Videovigilància. 
Per la seva banda, Puig va 
lamentar que l’Ajuntament 
no acceleri els tràmits per 
poder instal·lar les càmeres 

i va manifestar que des de 
la Generalitat, òrgan del 
qual depèn la Comissió, hi 
ha la voluntat “de resoldre 
el problema el més ràpid 
possible”. Una altra de les 
crítiques que va fer Puig 

REDACCIÓ

David Bonvehí i Víctor Puig van comparti r una estona amb els veïns 
del barri. / M.C.
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està relacionada amb el 
nombre d’agents de Policia 
Local que té Rubí i que pro-
voca que hi hagi una falta de 
seguretat a la ciutat. “Falten 
efecti us policials, entre les 
baixes laborals, només hi 
ha uns 70 agents”. 

“Copsar la realitat del país”
La visita de Víctor Puig i 
David Bonvehí va consisti r 
en una trobada amb repre-
sentants veïnals a la seu de 
l’Associació de Veïns d’El 
Pinar. Bonvehí va explicar 
que la trobada es feia per 
tal de “conèixer els proble-
mes d’El Pinar i, si cal, tras-
lladar-los al Departament 
d’Interior”. 

A més, també va afi rmar 
que aquest ti pus de visites 
també tenen per objecti u 
donar a conèixer el projecte 
del PDeCAT, el nou partit 
sorgit de la refundació de 
Convergència Democràti ca 
de Catalunya (CDC), entre 
la ciutadania: “És una bona 
forma de copsar la realitat 
del país”, va afi rmar. 
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L’Alternativa Ciutadana de 
Rubí (AUP) ha posat en mar-
xa el programa ‘Retorn soci-
al’, engegat amb els diners 
que el portaveu del grup 
municipal de la formació re-
nuncia a cobrar, tot i que per 
llei li pertocarien. Són prop 
de 14.000 euros que l’AUP ha 
decidit desti nar a projectes 
locals de caràcter social.

De moment, la forma-
ció ha donat 6.000 euros 
al projecte d’horts socials 
Ecobòdum de l’Associació 
Agroecològica Can Feliu, que 
té com a fi nalitat crear un 
hort social que esdevingui 
un espai formati u, terapèuti c 
i d’inserció sociolaboral, mit-
jançant l’activitat agrícola. 
L’Associació Agroecològica 
Can Feliu va néixer l’any 2014 
a iniciati va d’un grup de per-
sones vinculades a l’Assem-
blea d’Aturats de Rubí. Amb 
aquests diners, han pogut 
comprar un tractor petit i 
una cambra frigorífi ca.

El segon projecte que ha 
rebut el suport de l’AUP ha 

L’AUP desti na part dels seus diners a dos 
projectes socials, Ecobòdum i Aikido Soley

estat el projecte Aikids de 
l’Associació Cultural Aikido 
Soley, entitat que treballa 
per formar en l’art de l’ai-
kido joves en risc d’exclu-
sió social i que impulsa un 
programa d’inserció laboral 
per aquests joves com a 
monitors d’aikido. Amb els 
1.000 euros de la donació 
han comprat material per les 
classes i la formació. “Encara 
disposem de diners i estem 
oberts a noves propostes 
que s’emmarquin dins de 

la filosofia del programa 
‘Retorn social’”, apunten des 
de l’AUP, per això conviden 
entitats i cooperatives de 
la ciutat a fer-los arribar les 
seves propostes.

Balanç econòmic
D’altra banda, la formació ha 
tornat a fer públic els seus 
comptes anuals. En total, la 
formació ha ingressat 34.200 
euros com a retribució del 
grup municipal format per 
tres regidors. A aquesta 

Membres d’Ecobòdum amb el tractor que han pogut adquirir amb l’aportació de l’AUP. / Cedida

Núria Buenaventura, 
absolta de prevaricació per 
autoritzar la caça amb vesc
L’Audiència de Barcelona 
ha absolt d’un delicte de 
prevaricació administrati va 
Núria Buenaventura, qui 
va ser directora general de 
Medi Natural de la Genera-
litat entre el 2008 i el 2010. 
La sentència deixa sense 
efecte la condemna inter-
posada pel Jutjat Penal el 
passat mes de setembre, 
de tres anys i mig d’inha-
bilitació, per autoritzar un 
sistema de caça d’aus amb 
vesc per a un estudi cientí -
fi c. Buenaventura va inter-
posar recurs a l’Audiència 
Provincial, que ara s’ha 
pronunciat amb l’absolució 
de qui va ser alcaldessa de 
Rubí (2000-2003).

La sentència recull que 
Buenaventura va comuni-
car a la Federació Catalana 
de Caça al setembre del 
2008 la denegació de les 
autoritzacions per a la caça 
amb vesc, acomplint la nor-
mati va estatal i autonòmi-
ca i donat que les autoritza-
cions excepcionals estaven 

pendents de l’aprovació 
d’un reglament. 

Davant la queixa de 
la Federació al Síndic de 
Greuges, aquest va reco-
manar a Buenaventura la 
realització d’un estudi per 
determinar si el mètode 
de vesc podia ser o no 
selecti u. L’any següent, la 
directora va autoritzar una 
prova experimental sobre 
la selecti vitat del vesc amb 
ocellaires federats. L’any 
2010 es publica l’informe 
que conclou que el mètode 
del vesc no era selecti u i 
Buenaventura torna a pro-
hibir la caça d’ocells amb 
vesc. La sentència apunta 
que la prova experimental 
es va fer sota la normati va 
europea i que en cap cas 
va ser una caça encoberta 
com denunciava l’acusació. 
Aquesta sentència ja no 
admet recurs.

L’exalcaldessa va renun-
ciar al seu càrrec l’any 2011 
i no ha tornat a ocupar cap 
càrrec públic. / DdR

quanti tat de diners cal su-
mar els 8.686 euros de la 
part del sou que el portaveu 
de l’AUP ha renunciat i els 
2.447 euros de retorn de la 
campanya electoral. Pel que 
fa a les despeses, la parti da 
majoritària ha estat l’apor-
tació al Centre Rubinenc 
d’Alternati ves Culturals amb 
22.800 euros. Els 11.000 
euros restants gastats són 
aportacions als parti ts que 
integren l’AUP i per publicitat 
als mitjans locals.
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Inauguració d’una 
nova arrosseria a Rubí
E l passat 5 de març 

es va inaugurar 
una nova arrosse-
ria a Rubí, El Cim 

dels arrossos, situat en el 
carrer del Lleó número 
15.

“Amb un equip que fa 
32 anys que està darrere 
dels fogons, en El Cim dels 
arrossos es pot trobar des 
de les clàssiques paelles, 
mixta o marinera, � ns a 
les més innovadores com 
la de calçots, caragols, 
passant per la de conill 
amb bolets i caldós amb 
llamàntol, entre altres. 
També cal fer esment a les 
Fideuàs i els Risottos i a 
la nostra cuina casolana, 
canelons, croquetes de 

pernil ibèric, amanides 
variades, etc.”, explica 
l’equip d’El Cim.

També disposen d’una 
àmplia carta de tapes, 
per als divendres i dissab-
tes a la nit: pernil ibèric, 
caragols en salsa, patates 
braves, musclos a la mari-
nera, gambes a la planxa 
i “més de 60 varietats a 
preus assequibles perquè 
ningú es quedi sense po-
der provar-les”.

En El Cim dels arros-
sos es pot trobar també 
un menú especial els di-
jous, divendres i dissabtes 
al migdia i servei de carta 
de dijous a diumenge, 
així com una gran varie-
tat de vins i sangries.

Si prefereixes gaudir 
de les paelles a casa, 
també disposen del servei 
‘take-away’: “Ens fas la 
comanda de la paella que 
prefereixis i a l’hora que 
tu vulguis pots passar a 
recollir-les acabades de 
fer”, assenyalen des de 
l’establiment

L’horari és dijous, di-
vendres, dissabtes i diu-
menges de 13 a 16 hores 
i divendres i dissabtes de 
20 a 23 hores.

Si et registres ara a 
la nostra pàgina bit.ly/
elcimrubí, pots participar 
en un sorteig d’una paella 
per a dues persones.



Cinc escoles rubinenques, com 
són la Torre de la Llebre, Maria 
Montessori, 25 de Setembre, 
Mossèn Cinto Verdaguer i Nos-

tra Senyora de Montserrat, s’han incorporat 
enguany al projecte Recooperem, una inicia-
tiva del Consell Comarcal i del Consorci per 
a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, 
amb el suport de l’Ajuntament i la implicació 
de Campos Estela, l’empresa que gestiona el 
servei de menjador escolar. 

Una gran notícia per la ciutat, ja que es 
tracta d’una iniciativa que persegueix dife-
rents objectius, tots ells molt interessants. 
Per una banda, cal destacar els aspectes 
mediambientals com la lluita contra el 
malbaratament alimentari, un greu problema 
de la societat actual. Només amb la meitat 
dels aliments en bon estat que es llencen en 
algun moment de la cadena de producció, 
aprovisionament, distribució i consum es po-
dria nodrir tota la població que actualment 

Barri de Tres Camins
Benvolguda alcaldessa,
Fa temps que porta a terme l’Alcaldia als 
barris i li he de reconèixer que em va sobtar 
gratament quan vaig veure que era cert, que 
personalment s’aproximava per escoltar als 
veïns de la nostra ciutat.

De la mateixa manera, no entenc per 
què dins la seva bona feina, s’oblida del 
barri de Tres Camins. Ha visitat tot el 
nostre voltant, Ximelis, Sant Muç, però 
de nosaltres no vol saber res.

M’agradaria explicar-li que a Tres 
Camins vivim 50 famílies, que també som 
veïns de Rubí, pares i mares de nens petits, 
gent jove, avis que porten aquí tota la vida, 
bona gent.

L’hem convidat a visitar-nos ofici-
alment vàries vegades i ni resposta per 
part de l’Ajuntament. Entenc que el barri 

té unes mancances importants i potser 
aquest és el motiu que la tira enrere, però 
si ens pogués dedicar uns moments per 
escoltar-nos, veuria com fàcilment podria 
ajudar-nos a resoldre petits problemes i 
fer-nos la vida més fàcil.

Així doncs, prego que tingui present 
aquest escrit i decideixi visitar aquest barri, 
deixat de la seva mà.
Agraïda,

Montse Navarro

Manifest del Dia Mundial de la Síndro-
me de Down
Amb motiu del nostre Dia Mundial, cele-
brat el passat 21 de març, les persones amb 
síndrome de Down volem reivindicar un 
cop més la nostra condició de ciutadans 
de ple dret així com la nostra voluntat 
de gaudir d’una vida plena i socialment 

passa gana al món. La pèrdua d’aliments 
afebleix l’economia, fa menys competitives 
les empreses, suposa més despesa per a les 
famílies i obliga als estats a destinar recursos 
per gestionar els excedents i les pèrdues ali-
mentàries que s’haguessin pogut aprofi tar. A 
les llars espanyoles, el 18% dels aliments que 
comprem es llencen a les escombraries. 

El fet que els àpats cuinats no servits en 
els menjadors escolars no es llencin, sinó 
que es congelin i es destinin a famílies amb 
necessitats és només un granet de sorra, 
però un pas endavant. A més, les escoles 
són un canal molt important per arribar al 
conjunt de la població, ja que allò que els 
nens aprenen dia a dia als centres educatius 

ho traslladen a poc a poc a casa. Això suposa 
un treball de sensibilització i conscienciació 
de la problemàtica i dels bons hàbits molt 
important. 

D’altra banda, el Recooperem també 
implica la reducció del nombre de residus, 
un altre dels grans problemes de la societat 
actual, amb un model de gestió de residus 
costós, poc efi cient i de gran impacte sobre 
el medi ambient. I a més, no només generem 
grans quantitats de residus, sinó que a sobre 
no reciclem. 

Finalment, la iniciativa té un vessant 
social molt important, ja que els aliments 
cuinats i que no s’hagin servit es congelaran 
per a la seva posterior distribució entre les 

famílies més necessitades. A Rubí, dues 
entitats, Frater Nadal i l’Associació de So-
lidaritat i Ajuda Veïnal s’encarregaran del 
repartiment, sempre en coordinació amb 
els Serveis Socials de l’Ajuntament. Seran 
famílies que compleixin determinats requi-
sits, com ara que estiguin en risc d’exclusió, 
que no tinguin cobertes les necessitats ali-
mentàries diàries, que estiguin en situació 
de pobresa energètica o gent gran depenent 
o amb problemes de mobilitat, per exem-
ple. L’any passat es van repartir a través del 
Recooperem 4.331 àpats que han arribat a 
273 famílies en situació de vulnerabilitat de 
la comarca. Que Rubí s’hagi sumat enguany 
és una bona notícia i cal aplaudir tots els 
actors implicats. Esperem que la iniciativa 
sigui un èxit i que altres centres i altres mu-
nicipis –actualment són vuit: Rubí, Castellar, 
Viladecavalls, Vacarisses, Rellinars, Matade-
pera, Sant Llorenç Savall i Ullastrell– de la 
comarca s’incorporin. 

Cartes de la ciutadania
inclusiva.

Per això, tornem a reclamar que:
-Mereixem les mateixes oportunitats 

que tothom a desenvolupar al màxim les 
nostres capacitats. Això vol dir rebre una 
educació inclusiva i de qualitat en totes 
les etapes de la vida, amb els suports ne-
cessaris.

-Hem de poder participar en qualsevol 
esdeveniment social, sense exclusions; te-
nim opinions, tenim somnis, tenim reptes, 
i per això volem que la societat escolti la 
nostra veu com la de les altres persones, és 
a dir, que no ens discrimini.

-Cal respectar tots aquells drets bàsics 
que corresponen a qualsevol persona. Com, 
per exemple, el dret a treballar, a viure in-
dependent, a cuidar de la nostra salut i fer 
esport, a tenir espais d’intimitat, a votar, a 

El Tuit de la setmana       28 de març

Jordi Viaplana @jordivia

Molt multar gossos però 
a #rubicity a les 17h pots 
aparcar on vulguis que no et 
multa ningú @AjRubi.  

moure’ns i viatjar en llibertat, a tenir pa-
rella i formar una família, o a gaudir d’una 
jubilació amb garanties i en companyia 
d’aquells qui estimem.

-Necessitem també una assistència 
sanitària personalitzada i ben preparada 
i que la recerca científi ca en síndrome de 
Down rebi el fi nançament que li fa falta 
per tirar endavant.

-Volem una societat orgullosa de la seva 
diversitat. Una societat que entengui que 
la vida de cap persona mai està escrita per 
endavant ni marcada pel seu origen, gènere, 
edat o condició genètica.

-Per una societat més inclusiva i on 
tots som necessaris. Moltes gràcies a tots 
aquells qui sempre ens heu donat suport, 
aquells qui fa anys vàreu canviar la mirada, 
i als qui ho intentareu fer a partir d’ara.

Down Catalunya, Down Espanya

Recooperem
EDITORIAL
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Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook

Visita’ns a www.diariderubi.com
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Generar cultura, generar ciutat
La nostra ciutat té una tra-
dició cultural consolidada. 
Rubí té una àmplia xarxa 
d’entitats culturals d’arrel 
tradicional i una mostra de 
folklore extensa, en la ma-
joria de casos amb un nivell 
de qualitat més que nota-
ble. Les entitats culturals 
troben en major o menor 
mesura un suport tècnic i 
econòmic del consistori; 
suport imprescindible per 
poder desenvolupar la seva 
activitat, que es realitza 
des del treball voluntari i 
altruista.

En analitzar aquest im-
prescindible suport trobem 
casuístiques molt diverses, 
entitats amb més sort i 
entitats amb menys. L’ad-
ministració de recursos tan 
limitats com els assignats a 
una activitat tan subjectiva 
com la cultural pot convidar 
a establir pautes arbitràries. 
Fóra desitjable establir cri-
teris el màxim objectivables 
i mesurables, tot atenent a la 
particularitat de l’activitat, a 
fi  de no generar disfuncions 
indesitjables en l’assignació 
de recursos públics. Cal 
escapar del sistema de gra-
tifi cació fi nalista i garantir 
la consolidació de l’oferta 
cultural existent.

Consolidar allò que ja 
tenim però sense obviar el 
que està arribant. Rubí és 
una ciutat en moviment i 
que històricament ha gene-
rat activitat cultural. Tenim 
pintors, escultors, músics, 
actors, directors i escriptors. 
Un patrimoni cultural que 
la ciutat no sempre ha sabut 
realçar ni acompanyar. Cal, 
en aquest sentit, que l’admi-
nistració local assumeixi un 
paper actiu en la promoció 
i difusió de l’activitat cul-
tural de la ciutat, apostant 
per la creació d’espais de 
creació cultural i artística. 
Sembla estrany que una 
ciutat de 75.000 habitants 
no disposi d’espais públics 
habilitats per a l’assaig de 
grups musicals o una pro-
gramació d’art local estable, 
més enllà de les puntuals 
mostres que exposa el Ce-
ller municipal.

Caldria dignifi car i con-
solidar un espai amb tantes 
possibilitats com és La Sala. 
El nostre teatre municipal 

ara mateix és un espai en 
certa manera infrautilitzat, 
cal permeabilitzar el recurs 
a la ciutadania, facilitar 
encara més la seva utilit-
zació com a eina de creació 
i expressió cultural, obrir 
i fomentar les arts escèni-
ques entre els més joves, 
facilitant l’ús a través d’una 
bona coordinació de serveis 
i una comunicació efectiva. 
És imprescindible també 
dotar l’espai d’una pàgina 
web pròpia: és difícilment 
comprensible que l’equipa-
ment de referència cultural 
de la ciutat no compti amb 
un espai digital propi. Un 
espai on, a banda de poder 
realitzar un seguiment i di-
fusió de la programació, es 
pugui, de manera centralit-
zada, reservar i adquirir les 
localitats dels espectacles.

Cal apostar per la cultu-
ra com a forma d’integració 
i desenvolupament social, 
aprofi tant dues institucions 
consolidades a la ciutat com 
són l ’Escola de Música 
Pere Burés i l’Escola d’Art 
i Disseny de Rubí (edRa). 
Cal redefi nir part de la seva 
activitat per permeabilitzar 
i poder arribar de manera 
descentralitzada a un ma-
jor nombre d ’habitants, 
acostar la creació cultural 
als barris i a les escoles, 
democratitzar l’art, sense 
defugir l’excel·lència però 
aspirant a l’empoderament 
artístic, tant professional 
com amateur.

Aquest equip de govern 
ha portat a terme experièn-
cies interessants. En aquest 
sentit, l’Infest, el Peackock 
o el Festival La Nuu en són 
bons exemples i haurien de 
constituir una referència 
en la promoció cultural. 
Aquestes activitats han 
estat fi nestres a expressions 
artístiques obertes a la ciu-
tadania, amb un component 
d’interpel·lació a la ciutada-
nia. Finestres a través de les 
quals joves creadors poden 
exposar i mostrar el seu art 
i que han estat catalitza-
dores per a futurs artistes. 
És aquesta una aposta que 
creiem i desitgem que sigui 
replicada i consolidada en 
el futur.

En l’aspecte de la pro-
moció, creiem que una ciu-
tat com la nostra hauria 
de poder consolidar una 
programació al llarg de 
l’any, i no concentrar el 

volum d’oferta cultural en 
el marc de la Festa Major. 
El Rubí Random Festival 
hauria de poder tenir prou 
entitat per si mateix per a 
poder ser programat de ma-
nera independent. Aquest 
Festival, juntament amb el 
suport municipal, hauria 
d’ajudar a consolidar una 
oferta musical atractiva a la 
ciutat al llarg de l’any.

Cal suport i intervenció 
municipal que hauria de 

centrar esforços a corregir 
un dèficit històric de la 
ciutat: la manca d’un espai 
consolidat i específi c per re-
alitzar projeccions cinema-
togràfi ques. Una ciutat de 
75.000 habitants hauria de 
tenir un cinema, sigui per 
iniciativa comercial privada 
o amb suport municipal 
i continguts allunyats del 
circuit comercial estàndard. 
N’és un exemple el Cinema 
Catalunya de Terrassa.

Fóra bo comptar amb 
una planifi cació global, un 
pla mestre d’una institució 
que, amb un pressupost de 
75 milions d’euros dedica 
un percentatge baix a la 
promoció cultural, entorn 
del 3%, i que es troba per 
sota d ’altres poblacions 
de característiques simi-
lars: Manresa, Granollers o 
Igualada, que destinen entre 
el 5% i 6%. Calen recursos, 
però sobretot planifi cació 

que permeti optimitzar-los, 
definir línies mestres per 
fugir de l’espetec descon-
textualitzat que no permet 
la consolidació d’una escena 
cultural forta i arrelada. 
Un pla que garanteixi a la 
ciutadania una oferta d’oci 
cultural variada i de quali-
tat. Fugir de la improvisació 
i de la política de cartró 
pedra, la que edifi ca gran-
diloqüents decorats sense 
res al darrere.

AITOR SÁNCHEZ
Regidor de l’AUP
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¿Qué ocurre cuando los 
padres divorciados no se 
ponen de acuerdo en temas 
como el colegio de sus hijos 
o la necesidad de hacer o 
no la comunión? Dicho 
de otro modo, ¿Qué pasa 
si los progenitores tienen 
desacuerdos relacionados 
con la patria potestad?

La patria potestad o 
potestad parental hace re-
ferencia a los derechos y 
deberes que tienen los pa-
dres en relación a sus hijos 
menores; no tiene nada que 
ver con la custodia. Aun-
que un padre no tenga la 
custodia de sus hijos sigue 
teniendo potestad parental. 
Y hay ciertas decisiones 
de gran importancia en la 
vida de los menores, como 
la elección del colegio, 
la formación religiosa, el 
establecimiento de su lu-
gar de domicilio, etc. que 
deben tomarse de acuerdo 
entre los dos progenitores.  

Así, tras el divorcio, uno 
de los padres no puede 
decidir unilateralmente, sin 
contar con el acuerdo del 
otro, un cambio de colegio 
de sus hijos menores, por 
ejemplo. 

Pero, como decía al 
principio, ¿qué ocurre si 
no se ponen de acuerdo 
los padres? Uno quiere el 
colegio privado X y el otro, 
el colegio concertado Y… 
Pues, en estos casos, hay 
que instar un procedimiento 
judicial de resolución de 
controversias cuyo fi n es 
que el juez decida cuál de 
los dos progenitores tomará 
la decisión. Es decir, el juez 
no establece a qué colegio 
irán los menores, sino que 
concede a uno de los pro-
genitores la capacidad de 
decidirlo.

Edurne Zunzunegui Lasa
Abogada de Familia

Sant Cugat del Vallès

Ese colegio no me 
gusta, no quiero que 

haga la comunión REDACCIÓ

L’Ajuntament ha reacti vat el 
Consell de la Formació Pro-
fessional (FP) a través d’una 
sessió plenària al Rubí+D, 
durant la qual es van aprovar 
els seus estatuts i el pla de 
treball 2017-2019. El pla es 
va aprovar amb els vots a 
favor de tots els assistents, 
a excepció del representant 
del grup municipal de Veïns 
per Rubí (VR), Antoni García, 
que es va abstenir. El docu-
ment estableix tres línies de 
treball: adequació, foment i 
millora de la Formació Pro-
fessional; transició escola-
treball i la formació al llarg 
de la vida.

Per millorar l’FP, el docu-
ment recull dues línies esta-
blertes amb anterioritat. En 
primer lloc, l’observatori de 
l’FP, que ha de crear un mapa 
de formació reglada inicial, 
ocupacional i contí nua; i en 
segon lloc, la formació en 
centres de treball, que pro-
mou l’estada en pràcti ques 
en empreses de la ciutat. A 
més, el pla es compromet a 
promocionar la formació pro-
fessional dual al municipi i a 
crear una guia de la formació 
a Rubí.

En la transició escola-

Es reacti va el Consell de l’FP 
amb l’aprovació d’un pla de treball

treball, el pla estableix la 
creació d’una taula de treball 
transversal formada per di-
versos òrgans municipals per 
impulsar accions i fomentar 
la formació i inserció de les 
persones joves, així com per 
reduir el fracàs i l’abandona-
ment escolar.

Pel que fa a la formació 
al llarg de la vida, s’establiran 
convenis de col·laboració 
amb la patronal Cecot i els di-
ferents agents socials locals i 
es facilitarà la formació contí -
nua específi ca a les empreses 
que ho sol·liciti n. Igualment, 
es promourà l’acreditació i 
qualificació professional al 
llarg de la vida de la ciuta-
dania.

Ha quedat establert que 

el plenari s’haurà de reunir 
com a mínim un cop l’any.

“Augmentar l’ocupabilitat”
L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martí nez, que presideix 
el Consell, va destacar la 
importància de la reacti va-
ció d’aquest ens com a eina 
per millorar la qualificació 
professional de la ciutada-
nia: “És important a curt 
termini atendre els col·lecti us 
més vulnerables i millorar la 
formació i, a llarg termini, 
minimitzar les situacions de 
vulnerabilitat augmentant 
l’ocupabilitat de la ciutada-
nia”. Per aquest motiu, el 
Consell té per objectiu fer 
coincidir l’oferta formativa 
de la ciutat amb les neces-

sitats del desenvolupament 
econòmic local.

El Consell de l’FP és un 
òrgan de parti cipació secto-
rial de caràcter consulti u en 
el qual hi tenen presència 
els agents educati us, socials 
i econòmics que operen a 
la ciutat. Les seves funcions 
són formular propostes a les 
administracions competents 
per al disseny i la planifi cació 
de la formació professional 
i adaptar-la a les noves ne-
cessitats i competències, col-
laborar amb l’administració 
en el disseny i la planifi cació 
del mapa escolar, fer més 
atractiva la formació pro-
fessional i promoure la col-
laboració de les empreses, 
entre altres.

La sessió plenària del Consell va tenir lloc al Rubí+D. / Localpres

La supervivència de les empreses assessorades 
per l’OSE supera la mitjana comarcal
Les empreses creades el 
2013 amb l’assessorament 
de l’Oficina de Serveis a 
l’Empresa (OSE) de l’Ajun-
tament de Rubí mostren, al 
cap de 3 anys, una taxa de 
supervivència del 65,6%; 
un índex superior al del 
Vallès Occidental (56,3%) 
i al de la demarcació de 

Barcelona (58,9%). 
La Diputació de Barce-

lona realitza cada any un 
estudi en el qual s’analitza 
la situació de les empreses 
que s’han constituït a la 
demarcació amb l’asses-
sorament dels 47 centres 
locals de serveis a les em-
preses de la zona, entre els 

quals hi ha l’OSE. A Rubí, 17 
persones van posar en mar-
xa una empresa l’any 2013 
amb l’acompanyament del 
consistori  i d’aquestes, 14 
van parti cipar en l’estudi. 

L’informe també con-
clou que les empreses que 
es mantenen en funcio-
nament tres anys després 

tenen de mitjana 2,3 treba-
lladors i una facturació de 
56.786 euros. La meitat, a 
més, té bones perspecti ves 
de cara a l’any vinent.

 El regidor de Desenvo-
lupament Econòmic Local, 
Rafael Güeto, creu que 
les dades mostren la bona 
feina de l’OSE i la fi abilitat 
de l’assessorament que 
s’ofereix als emprenedors. 
“No estem només davant 
d’unes dades molt bones. 
Estem davant d’unes dades 
que ja eren bones i con-
ti nuen millorant”, apunta 
Güeto, que considera que 
la proposta de serveis a 
l’emprenedor per part de 
l’administració local “és 
clau per a promoure l’ac-
ti vitat econòmica del mu-
nicipi”.

Aquest servei està ubi-
cat a la Masia de Can Serra 
i ajuda les persones que 
volen valorar la viabilitat 
d’un negoci o madurar el 
seu projecte. / DdR 
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E S P E C I A L  M O T O R
Desembarcó en Colombia el 
modelo 2017 de esta camio-
neta familiar de Subaru, que 
en su versión más equipada 
incluye una potente máquina 
turbo de cuatro cilindros, 
transmisión automática de 
seis velocidades con opción 
manual, tres modos de con-
ducción y tracción total con 
distribución de torque activo.

A primera vista no tiene 
las líneas más impactantes 
del mercado. Ningún Subaru 
las tiene. Pero, al igual que 
los demás modelos de la casa 
japonesa, la SUV Forester XT 
se destaca por sus excelentes 
bondades mecánicas, las cua-
les se resumen en un motor 
Boxer de cuatro cilindros, 
turboalimentado y armado con 
pistones horizontales y opues-
tos a 180 grados de distancia, 
que funciona junto al aplaudi-
do sistema de la tracción total 
Symmetrical All-Wheel Drive 
de la marca. 

 Es lo más destacable de la 
versión 2017 de este familiar 
con vocación deportiva que 
llegó a nuestras manos, sin 
contar con los retoques de 

Descubra el nuevo Forester XT 
su carrocería, especialmente 
evidentes en el frente: una 
parrilla tipo panal, más vistosa 
que la de su antecesor, y faros 
delanteros HID ‘inteligentes’ 
que se ajustan de acuerdo con 
la inclinación del vehículo y 
enfocan el mismo lado ha-
cia donde gira el timón para 
‘barrer’ hasta el último rincón 
de la carretera por donde 
circula.

Los stops también fueron 
repensados, pues, a pesar de 
lucir el mismo diseño tridi-
mensional del modelo ante-
rior, incorporan bombillos de 
tecnología led que prenden 
formando una cuña, la misma 
forma que adoptaron las en-
tradas de aire laterales bajo el 
parachoques delantero (tanto 
en esta versión como en el 
modelo Sport 2.5) y la tira de 
iluminación diurna ubicada 
alrededor de las unidades 
frontales.

Claramente, este modelo 
sigue mejorando en su esté-
tica. Además de los cambios 
descritos arriba, en la versión 
turbo desapareció la entrada 
de aire sobre el capó, que refri-

geraba directamente el inter-
cooler, y se optó por un ducto 
atornillado al panel interno de 
la tapa del motor, conectado a 
las enormes entradas frontales 
ubicadas bajo el parachoques 
y las cuñas laterales descritas 
arriba, que soplan sin problema 
la turbina para evitar recalen-
tamientos.

Esto signi� ca que su voca-
ción deportiva se revela ahora 
en detalles más sutiles, como 
los rines bicolor de 18 pulga-
das, los boceles alrededor de 
las luces antiniebla, los pedales 
y el reposapiés del conductor 
forjados en aluminio con luna-
res de caucho antideslizamien-
to, la palanca de transmisión 
con detalles cromados y las 
levas de cambios ubicadas a 
lado y lado del volante para 
quienes buscan una conduc-
ción extrema.

 La Subaru Forester XT 
se mueve con una podero-
sa máquina turbo de 1.998 
centímetros cúbicos que de-
sarrolla 241 caballos y un 
torque nada despreciable de 
350 Nm a 2.400-3.600 rpm, 
con un diseño tipo Boxer de 
per� l más bajo y plano que 
el de un motor convencional. 
Sus cómplices directos son el 
sistema Symmetrical All Wheel 
Drive, que entrega potencia 
hacia las cuatro ruedas en 
todo momento, y la caja de 
seis marchas con opción de 
conducción manual, la cual 
simula dos marchas adiciona-
les cuando el vehículo circula 
revolucionado para no restarle 
impulso, una ventaja que le da 

una velocidad de fondo ideal 
entre cambio y cambio.

Todo este planteamiento 
técnico juega a favor de la 
deportividad del vehículo, pues 
desemboca necesariamente en 
un centro de gravedad mucho 
más bajo que le permite cruzar 
con decisión en cualquiera de 
los tres modos de manejo pro-
gramados: Inteligente, con un 
nivel de aceleración relajada; 
Sport, que mejora la reacción 
del motor al momento de 
apretar el pedal, y De-portivo 
Intenso, en donde el vehícu-
lo reacciona de inmediato y 
entrega todo el poder de la 
máquina desde la posición cero 
hasta ‘dispararla’. Esta última 
opción admite únicamente la 
conducción manual, mientras 
que, en las dos primeras, se 
puede elegir entre esta y la 
automática. 

Destacables también son 
los sistemas destinados al 
confort de los pasajeros: la 
suspensión independiente en 
las cuatro ruedas, que hace 
casi imperceptible el rodaje 
sobre el asfalto; la apertura 
eléctrica, en dos tiempos, 
del portón del maletero de 
220 litros, la de las puertas 
laterales sin intervención de la 
llave, el encendido remoto del 
motor, la climatización de dos 
zonas y los asientos forrados 
en cuero, son detalles que les 
hacen la vida más agradable a 
sus ocupantes, al igual que el 
generoso espacio interior, uno 
de los mejores del segmento, 
el cual otorga una muy buena 
visibilidad y permite llevar, có-

modamente sentadas, a cinco 
personas. 

Una pequeña pantalla ubi-
cada sobre el millaré muestra, 
entre otros, el nivel promedio 
de consumo, cómo se está 
distribuyendo la tracción en 
las cuatro ruedas, el funcio-
namiento del turbocargador y 
la hora, a través de un reloj de 
punteros.

Subaru es reconocida tam-
bién por la rigidez de sus es-
tructuras y el diseño de su tren 
mecánico, que juegan a favor 
de la integridad de los pasa-
jeros. La posición horizontal y 
baja de sus motores, tal cual 
la de este modelo, permite no 
solo un equilibrio ideal en rutas 
destapadas y cuando se aprieta 
con decisión el pedal, sino que 
además impide el ingreso de la 
máquina a la cabina en caso de 
una colisión frontal: esta cae 
antes de tocar el habitáculo.

Los ocupantes de la Fores-
ter XT cuentan también con 
airbags delanteros, laterales 

y de cortina, mientras que 
el conductor recibe ayudas 
clave de seguridad activa, 
como regulación del timón en 
altura y profundidad, controles 
de ascenso, descenso, estabi-
lidad y remolque, encendido 
automático de luces y limpia-
parabrisas, control crucero y 
cámara de reversa… aunque 
sin sensores de alerta.
 
Es una todoterreno 
La Forester XT incluye el sis-
tema XMode, que sostiene el 
vehículo en bajadas muy pro-
nunciadas y distribuye el tor-
que cuando una o dos ruedas 
pierden tracción en terrenos 
difíciles. El piso exterior com-
pletamente plano es una de sus 
virtudes a la hora de enfrentar 
rutas muy irregulares, además 
de la distancia del suelo, de 
220 milímetros, con que se 
logran ángulos de entrada y de 
salida de 25 grados y un acceso 
muy fácil de los pasajeros al 
habitáculo.



Divendres, 31 de març de 2017 ESPECIAL MOTOR16

Nuevo Citroën C3 2017
El Citroën C3 2017 es un tu-
rismo pequeño —mide 3,99 
metros de longitud y 1,75 m 
de anchura— de cinco puertas. 
Respecto al C3 2013, es un 
coche completamente distinto, 
salvo la gama de motores, que 
es la misma.

Existen tres versiones de 
gasolina —PureTech 68, Pure-
Tech 82 y PureTech 110— y dos 
Diesel —BlueHDi 75 y BlueHDi 
100—. El motor de gasolina de 
110 CV y los dos Diesel llevan un 

sistema Start&Stop; el resto no. 
La caja de cambios es siempre 
manual salvo en el caso del mo-
tor PureTech 110, que también 
está disponible con un cambio 
automático de convertidor de 
par y 6 velocidades (EAT6).

La carrocería tiene un as-
pecto similar a la del Citroën C4 
Cactus, entre otras cosas porque 
también puede tener unos pa-
neles protectores de plástico (en 
este caso sólo en las puertas) 
que Citroën llama Airbumps. El 

diseño del habitáculo (imagen) 
es llamativo, los plásticos de 
recubrimiento son duros —no 
transmiten mucha sensación de 
calidad— y, en general, tienen un 
ajuste correcto.

Con respecto al C3 ante-
rior, ahora es mucho más fácil 
encontrar una buena posición 
de conducción. El espacio para 
los pasajeros de la � la trasera es 
algo mejor que en el C3 ante-
rior, aunque no es grande si se 
compara con sus alternativas. El 
maletero tiene 300 litros de ca-
pacidad, que es un dato bueno, 
si bien tiene aspectos negativos 
como un borde de carga muy 
alto. El C3 es un coche en el 
que el diseño ha sido prioritario 
sobre la practicidad, lo contrario 
que ocurre en modelos como el 
Škoda Fabia y el Hyundai i20.  
Más información en el apartado 
Impresiones del interior.

El C3 tiene una suspensión 
muy blanda, por lo que resulta 
cómodo para los ocupantes al 
circular por ciudad y autopistas, 
el entorno para el que parece 
estar mejor adaptado. Cuando 
hay que circular por carreteras 
reviradas, la carrocería se ba-
lancea demasiado y el tacto de 
conducción impreciso no nos 
parece agradable.

Hay tres niveles de equi-
pamiento: Live, Feel y Shine. 
Todos ellos incluyen de serie 
elementos como la alerta por 
cambio involuntario de carril 
(funciona a partir de 65 km/h y 
advierte al conductor mediante 
avisos acústicos y visuales), el 
programador de velocidad, el 

ordenador de viaje y un sistema 
de reconocimiento de señales de 
trá� co. Con el nivel de equipa-
miento Live, que sólo puede ir 
asociado a los dos motores de 
menor potencia —PureTech 82 
y BlueHDi 75—, no es de serie 
el aire acondicionado, elemento 
que tiene un coste de 1100 euros 
(se adquiere en un paquete jun-
to con otros elementos).

El C3 2017 puede tener 
tecnologías que no estaban 
disponibles en la generación 
anterior. Algunas de ellas son la 
mencionada alerta por cambio 
involuntario de carril, el detec-
tor de vehículos en el ángulo 
muerto y la alerta de cansan-
cio, que avisa al conductor de 
la necesidad de parar cuando 
su conducción se considera 
errática.

Otra novedad en el equipa-
miento es una cámara de vídeo 
colocada detrás del retrovisor 
central. Esta cámara, a la que 
Citroën se re� ere como «Citroën 
ConnectedCam» tiene un ángulo 
de grabación de 120º, un sensor 
con resolución «fullHD» (1920 
x 1080 píxeles), una memoria 
interna de 16 GB y un sistema 
de geolocalización. Pulsando 
brevemente un botón situado 
en la base del retrovisor central, 
el conductor puede tomar fotos 
(de 2 MP) y con una pulsación 
larga puede grabar vídeos de 
hasta 60 segundos. Además, 
si se produce un accidente, la 
cámara almacena automática-
mente los 30 segundos previos 
al accidente y los 60 segundos 
posteriores.
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Subaru Outback 

El Subaru Outback mantiene 
intactos todos los atributos 
que le han hecho ser un coche 
de culto desde hace 20 años: 
imagen crossover, motores 
bóxer y tracción AWD simétri-
ca. Su capacidad de off-road 
sorprende y puede pasar por 
zonas por donde más de un 
SUV se quedaría enfangado. 
En estas cinco generaciones, el 
Subaru Outbackha ido evolu-
cionando estéticamente, pero 
mucho menos que otros mo-
delos y sobretodo, siendo � el 
a si mismo: � abilidad, tracción 
y robustez. Como novedades, 
el Subaru Outback monta un 
nuevo frontal con una parrilla 
más grande (con apertura 
regulable en la versión de ga-
solina), acompañada de nuevos 
faros con LED diurnos. 

Las llantas de 17 pulgadas 
toman una notable impor-
tancia estética en el lateral, 
mientras que la trasera recuer-
da a las últimas creaciones de 
la marca. No se encuentran 
estridencias estéticas: es sen-
cillo, con aspecto robusto y si 
se desea ir a la última, este no 
es el coche a mirar. El interior 
del Subaru Outback mejora 
muchos puntos respecto a su 
antecesor. Ahora tiene un dise-
ño más limpio y ordenado, con 
materiales de mejor calidad 

tanto a la vista como al tacto. 
El motor diesel bóxer de dos 
litros ha sido profundamente 
renovado, tanto que hasta un 
90% de sus piezas han recibido 
alguna mejora. Todo ello ha 
contribuido a mejorar el nivel 
de vibración y ruido y esto, 
rápidamente, se percibe en el 
interior. El hábitat natural del 
Subaru Outback es el monte, 
las pistas de barro y, en general, 
el territorio alejado del asfalto. 
Lo que más sorprende en los 
primeros metros es la capa-
cidad de la suspensión para 
� ltrar las pequeñas piedras y 
la grava del camino. 

Si la cosa se complica y el 
barro hace acto de presencia, el 
Outback ni se inmuta. Y es que 
la tracción integral simétrica se 
encarga de repartir de una ma-
nera constante el par entre las 
cuatro ruedas, con una e� cacia 
realmente alta y sin apenas 
pérdidas de tracción. El Subaru 
Outback incorpora el sistema 
X-Mode que regula práctica-
mente todos los elementos 
del vehículo (frenos, tracción, 
acelerador, transmisión...) para 
conseguir la máxima e� cacia 
en condiciones difíciles. Este 
sistema también incorpora un 
asistente en pendiente para 
sortear sin di� cultad las cues-
tas más imponentes y mante-

niendo siempre un óptimo nivel 
de tracción.

Queda claro que el Subaru 
Outback no es un simple turis-
mo con estética todoterreno; 
es más bien todo lo contrario: 
un auténtico todoterreno con 
una carrocería que en Subaru 
llaman ‘low-pro� le’ o de per� l 
bajo. De vuelta al asfalto y, 
tras abandonar grandes placas 
de barro, cumple también en 
cuanto a dinamismo se re� ere. 
Lo que más sorprende es su 
nivel de confort. En general, 
el coche es sólido y se siente 
cómodo en todo momento. 

El Subaru Outback monta 
un motor bóxer diesel de dos 
litros y 150 CV. Es un motor 
que en todo momento queda 
algo corto para el tipo de coche 
y el peso del mismo. La caja de 
cambios Lineartronic de siete 
velocidades por convertidor 
de par tampoco ayuda a trans-
mitir la potencia al asfalto. 
Al acelerar a fondo, el coche 
nunca da sensación de empuje 
inmediata. El Subaru Outback 
también monta un motor de 
gasolina, concretamente un 
bóxer también de cuatro cilin-
dros y 2,5 litros de cilindrada 
con 170 CV y asociado en ex-
clusiva al cambio automático 
Lineartronic, aunque en esta 
ocasión, de seis velocidades.



Las aplicaciones en vinilo 
son una de las tendencias 
que, poco a poco se vienen 
imponiendo. Sus ventajas son 
claras: fáciles de colocar, eco-
nómicos y una gran variedad 
de propuestas y colores para 
personalizar las diferentes 
habitaciones de tu casa.

Como elegirlos: Cuando 
decidimos aplicar diseños 
de vinilo a la decoración de 
nuestros hogares debemos 
defi nir primero el lugar donde 
lo vamos a colocar. El diseño 
se debe adaptar a nuestro 
hogar y no nuestro hogar al 
diseño. El estilo tiene que es-
tar en armonía con el tamaño 
de la habitación, combinar 
con la paleta de colores. 

Cómo decorar tu casa con fi guras de vinilo
Es importante saber que 

el vinilo se puede aplicar tan-
to en pared como en muebles, 
objetos y vidrios.

Combinar pared, muebles 
y ventanas: Una opción in-
teresante a tener en cuenta es 
que podemos colocar detalles 
que sigan la línea decorativa 
en distintas superfi cies.

Superficie a cubrir: No 
siempre el diseño mas grande 
es el más cubritivo. Existen 
diseños que son láminas de 
una aplicación y otros que se 
pueden cortar, separar y apli-
carlos en diferentes lugares y 
direcciones. 

Por ejemplo, con 4 la-
minas de nuestro modelo 

Hypnotic de 30x30 cm; po-
des cubrir un ventanal de 
2 metros por 2, 20; solo 
es cuestión de recortar las 
laminas, individualizar las 
partes y adherirlas en forma 
separada.

Donde colocarlo: Hay ideas 
en vinilo para cada ambiente: 
cocina, baño, living, come-
dor, balcón, palier, dormi-
torios, etc. Hay que tener 
mucha imaginación y jugar 
con las posibilidades; hemos 
llegado a diseñar una línea 
exclusiva para vajilla: vasos, 
copas, individuales y platos

Características de las su-
perfi cies: 
Pared: las paredes deben 

tener una terminación fi na, 
lisa y estar pintadas con látex 
de calidad media a buena. 
El látex de mala calidad, 
muchas veces contiene tiza 
que es el polvillo blanco que 
se desprende de la pared, esto 
impide una correcta adhe-
rencia. Para la colocación en 
una pared exterior, debemos 
chequear que sea una pared 
lisa, no muy porosa ya que 
el revoque sin alisar impiden 
la exitosa colocación del 
material. 
Vidrios o espejos: siempre 
es conveniente limpiarlos con 
un paño con alcohol. 
Cerámica o azulejos: siempre 
es conveniente quitar todo 
tipo de suciedad ya que en 
la cocina o en el baño con 

los vapores muchas partí-
culas grasas que se adhieren 
impidiendo una correcta co-
locación.

Como presentar la decora-
ción a realizar: Los vinilos 
tienen 3 partes: el protector, 
el diseño y el papel de trans-
ferencia. Lo conveniente es 
doblar las puntas del protec-
tor, sin que el diseño quede al 
descubierto y adherir el papel 
de transferencia a la pared, 
esto permite correrlo de lugar 
hasta alinearlo correctamente 
y presentar toda la decoración 
que vamos a realizar para 
tener una previa de cómo 
quedará.

Globitos de aire: Si pegamos 

los vinilos en ventanas, y no 
presionamos bien la espá-
tula al adherirlos muchas 
veces pueden quedarnos 
globitos aire y para sacarlos 
se puede pincharlos con un 
alfi ler y presionar para que 
el aire salga y el vinilo se 
adhiera.

Como despegarlos: Con la 
uña enganchar el borde y 
comenzar a reti rarlo lenta-
mente. También podemos 
ayudarnos de un secador de 
pelo dando calor a la fi gura 
la cual se comenzará a le-
vantar y podremos reti rarla 
fácilmente

Text extret de:
www.espacioliving.com
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Aquí les coses sempre 
s’han fet així
En un experiment es van 
fi car cinc mones en una ha-
bitació. Al centre van ubicar 
una escala i a la part alta 
uns plàtans. Quan un dels 
micos pujava per l’escala 
per agafar un plàtan, els 
experimentadors ruixaven 
a la resta de micos amb un 
raig d’aigua freda. Al cap 
d’un temps, els micos van 
assimilar la connexió en-

tre l’ús de l’escala i el raig 
d’aigua freda, de manera 
que quan un d’ells pujava 
a la recerca d’un plàtan, la 
resta de micos li pegaven 
amb acarnissament. Al fi nal, 
i fi ns i tot tenint els plàtans, 
cap mico gosava pujar per 
l’escala.

En aquest moment, els 
experimentadors van treure 
un dels cinc micos inicials i 
en van introduir un de nou 
en el grup. Lògica-
ment, el mico nou 
va grimpar per 
l’escala a la recerca 
dels plàtans. Quan 
els altres van ob-
servar les seves 
intencions, es 
van abalan-
ça r  s o -
bre ell 
i el van 
baixar 
a  c o p s 
abans que el raig d’aigua 
freda caigués sobre ells. 
Després de repeti r-se l’ex-
periència diverses vegades, 
al fi nal el nou mico va com-
prendre que era millor per 
la seva seguretat renunciar 
als plàtans.

Els experimentadors 
van substituir una altra 
vegada un dels micos del 
grup inicial. El primer mico 
substi tuït va parti cipar amb 
entusiasme en les pallisses 
al nou mico pica-soques. 
Posteriorment, es va repe-
ti r el procés amb el tercer, 
quart i cinquè mico, fins 
que va arribar un moment 
en què tots els micos de 
l’experiment inicial havien 
estat substi tuïts.

En aquest moment, els 
experimentadors es van 

trobar amb una cosa sor-
prenent. Cap dels micos que 
hi havia a l’habitació havia 
rebut mai el raig d’aigua 
freda. No obstant això, cap 
s’atrevia a enfi lar per fer-se 
amb els plàtans. Si hagues-
sin pogut preguntar als 
primats perquè no pujaven 
per aconseguir l’aliment, 
probablement la resposta 
hagués estat aquesta: “No 
ho sé. Això sempre ha estat 

així”.
Moltes vegades 
no aconseguim 

trobar la solu-
ció o el camí 
adequat per 
a nosaltres 
perquè ens 
limitem a les 
opcions pel 

que altres di-
uen. Quan ens 

‘eduquen’, ens 
transmeten una sè-

rie de limitacions que mol-
tes vegades no passen per la 
lògica ni per la raó. Només 
per la por que altres van 
tenir per alguna cosa que 
van intentar i no els va sorti r 
bé. Aquí es genera una re-
sistència al canvi que limita 
i frustra sense un motiu 
objecti u, real. Però ara és un 
altre moment, ets una altra 
persona i tens altres recur-
sos, et conformaràs perquè 
sempre s’ha fet així?

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

KANTOR. Espai 
d’Atenció Psicològica

Llobateras 6 – Local 1 (al 
costat de Regina Carmeli)

Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701
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ment, el mico nou 
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l’escala a la recerca 
dels plàtans. Quan 
els altres van ob-
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van abalan-
ça r  s o -

així”.
Moltes vegades 
no aconseguim 

trobar la solu-

que altres di-
uen. Quan ens 

‘eduquen’, ens 
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¿Qué es el microblading?

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

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

El proceso tarda en rea-
lizarse una hora aproxi-
madamente, porque se 
hace a mano alzada, sin 
plantillas, 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 conformi-
dad y empezar el trabajo.

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

Los pigmentos inor-
gánicos con base mineral 
son hipoalergenicos, se 
realiza con una suave pre-
sión y apenas se disti ngue 
del pelo real. Está técnica 
es más 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 sime-
tría. Por otro lado muchas 
son las que quieren disfru-
tar de unas cejas perfectas 
y con un diseño adecuado 
a su rostro. Para ello está el 
microblading.

Muchas veces se llega a 
confundir el microblading 
con la micropigmentación, 
pero son diferentes. La 
principal diferencia entre 
la micropigmentación y 
el microblading es que el 
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DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

31. 
1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

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

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

GIBERT - 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

segundo es un tratamiento 
que consiste en el traza-
do de la ceja siguiendo la 
técnica del pelo a pelo, de 
ahí su naturalidad, los pig-
mentos 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 epi-
dermis y la dermis.

Si quieres mejorar el 
aspecto de las cejas o trans-
formar el diseño de las 
cejas compactas, el micro-
blading es para ti !!

Centre d’estèti ca Bella



TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

SE ALQUILA BAR totalmente 
equipado en Rubí con licencia 
para empezar de inmediato. 
639.960.234 

SRA. SE OFRECE para limpieza 
y plancha. 698.283.065
SRA. SE OFRECE para cui-
dado de personas. Con ref. 
617.694.439
CHICA de 26 años, se ofrece 
para limpieza de la casa, lavo, 
plancho. Con ref. 631.779.315

LLOGUER I VENDA
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OFERTES I DEMANDES

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

SRA. SE OFRECE para cui-
dados de niños y mayores. 
664.046.935
SE OFRECE CHICO para ca-
marero, mozo de almacén, etc. 
632.920.034
SRA. limpieza, canguro. exp. 
632.740.611
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Nunca hay que subesti mar a 
nadie por su aspecto, pues 
dentro puede albergar una 
grandeza inmensa. Esto es 
lo que nos encontramos en 
nuestro día a día, sorpresas 
enmascaradas y ocultas, 
fruto de los miedos y riesgos 
del entorno que les rodea. 
Güevón, que no es preciso 
que os facilitemos detalles 
del origen de su nombre, 
apareció en una colonia 
de gatos que es atendida 
por Rodamons de Rubí. 
Probablemente, algún día 
fue un gato de casa que 
fuera abandonado y es ahí 
donde empieza el periplo 
de sus vidas, porque la vida 
de un gato casero que ha 
sido abandonado no es fácil. 
Pero Güevón supo integrar-
se en una colonia y fingir 
que era uno más, pasando 
inadverti do entre el resto. 

Y así estaría más de dos 
años, atendido por su cuida-
dora y alimentadora hasta 
que observó que algo no iba 
bien con una de sus pati tas 
por lo que se procedería a 
su captura para hacerle una 

Oculto tras su grandeza
revisión veterinaria. Güevón 
presentaba una infl amación 
en los tendones por lo que 
necesitaba reposo. No iba a 
ser fácil, a pesar de que ya 
estamos acostumbrados a 
manipular, atender y me-
dicar a gatos silvestres, no 
sociables con los humanos. 
Pero Güevón, tenía prepara-
da una grata sorpresa para 
nosotros, es un gato extre-
madamente dócil, sociable 
y cariñoso.

Así que fue atendido y 
curado en una de nuestras 
casas de acogida, donde 
ya recuperado espera que 
alguien sepa ver en él, esa 
grandeza que posee porque 
todo lo grande que es por 
fuera lo es por dentro. 

Es un gato joven, de 
unos 5 años, positi vo a in-
munodeficiencia, que no 
necesita más cuidados que 
el de un hogar que donde 
estar tranquilo. Un gatazo 

impresionante y hermoso 
que no deja indiferente a 
nadie.

Si quieres conocerlo, no 
ti enes más que ponerte en 
contacto con Rodamons de 
Rubí de lunes a viernes de 
18 a 20 horas al teléfono 639 
679 777 o bien a través de 
email, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/roda-
monsderubi
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DIVENDRES - 31 de març

-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18h a la Bibli-
oteca (c. Aribau, 5).

-‘Shadow girl’
Dins del cicle El documental del mes. A les 
19h al Celler (c. Pintor Coello, s/n).

-‘Todo lo que ya no íbamos a necesitar’
Presentació del llibre a càrrec de Maite Núñez 
i M. Dolores García. A les 19.30h al Racó del 
Llibre (c. Doctor Robert, 12).

-Música medieval i renaixenti sta
A càrrec de Duo Seraphim  Barcelona. A les 
20.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

-Sopar relacional i ball de les dones
Acte de cloenda del Dia de les dones. A les 
21h al Casino (pl. Catalunya). Invitacions a la 
regidoria de Políti ques d’Igualtat.

-‘Amb la mort als talons’
Dins del cicle de cinema. A les 21h a La Sala 
(c. Cervantes, 126). En VOSE. Preu: 3€.

-Observació de Júpiter
A càrrec de l’Associació d’Amics de l’Astro-

nomia TRI-A. A les 21.30h a l’Ateneu (c. Xile, 
1-3).

································································
DISSABTE - 1 d’abril

-Mercat Numismàti c
Mercat de compravenda i intercanvi de mo-
neda. De 9h a 14h a la pl. Nova del Mercat. 
Org.: Associació Numismàti ca de Rubí. 

-Meraki Day
Acti vitats per recaptar fons pel camp de re-
fugiats d’Eleonas, a Atenes. Al matí , tornejos 
esporti us al Col·legi Maristes (c. Magallanes, 
65); i a la tarda-nit, actuacions musicals a la 
pl. Dr. Guardiet. Org.: Agrupament Escolta 
Albada.

-Hora del conte en anglès
A càrrec de Briti sh House. A les 11h a la Bibli-
oteca (c. Aribau, 5). Per infants d’1 a 7 anys.

-‘Simulem un terratrèmol amb estructures 
robustes’
Activitat familiar a càrrec d’Inventem, 
Play&Learn. A les 11h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). 
Inscripció prèvia. Per infants de 6 a 11 anys.

-Addictes al microteatre
Cinc obres simultànies de teatre de peti t for-
mat amb les addiccions del segle XXI com a 
temàti ca. A les 17h a l’Espai Jove Torre Bassas 
(c. Sabadell, 18).

-Observació de Mercuri
A càrrec de l’Associació d’Amics de l’Astrono-
mia TRI-A. A les 20h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

Exposicions
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-Concert de Dani Ramírez
A les 23h a El Barn d’en Greg (c. Alt, 3). Preu: 
10€ / 7€ (anti cipada).

································································
DIUMENGE - 2 d’abril

-Portes obertes Font del Ferro
De 9h a 14h a la Font del Ferro (c. Càceres, 
s/n). Hi haurà acti vitats infanti ls i un espec-
tacle musical. 

-‘El jorobado de París’
Espectacle infanti l a càrrec de l’escola de ball  
Temps. A les 11h al teatre del col·legi Regina 
Carmeli (c. Sant Sebastià, 34). Reserves: 
936970949.

-‘Dibi dubi dubà’
Espectacle infanti l a càrrec de la cia. Inspira 
Teatre. A les 12h a La Sala (c. Cervantes, 126). 
Preu: 5€/4€ (socis). 
Org.: La Xarxa.

-‘Los saxofonistas salvajes’
Vermut musical a les 12.30h a la pl. del Celler. 
A càrrec de Dani Nel·lo i la seva banda. 

-Concert de primavera
‘Let’s play’, a càrrec de la Banda de Rubí. A 
les 18.30h al Casal Popular (c. Pere Esmen-
dia, 14). 
Org.: Associació Rubí Musical Segle XXI.

································································
DIMARTS - 4 d’abril

-L’esport com a integració social
Xerrada a càrrec de Francesc Martí nez. A les 
19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). 

-‘La senyora Stendhal’
Presentació del llibre a càrrec de Rafel Nadal 
i Eduard Puigventós. A les 19h al Racó del 
Llibre (c. Dr. Robert, 12).

································································
DIMECRES - 5 d’abril

-Hora del conte
‘En Bum i el tresor del pirata’, a càrrec de la 
Companyia Homenots. A les 18h a la Bibliote-
ca (c. Aribau, 5). Per infants de 4 a 7 anys. 

-‘Deu anys de Setmanes Santes’
Presentació del llibre a càrrec de Josep Marbà 
i M. Dolors Vilanova. A les 19h a la Biblioteca 
(c. Aribau, 5).

-Saharauis al mig del no-res
Exposició de Medicus Mundi a l’Ateneu 
(c. Xile, 1-3). Inauguració el 31 de març a 
les 19h. Fins al 13 d’abril. De 16h a 21h.

-Records i llocs
Exposició de pintura de M. Eulàlia Matas. 
Fins al 30 de juny al Centre Tècnic de Rubí 
(av. L’Estatut, 130). De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 16h a 19h.

-Pell i pedra
Exposició fotogràfi ca de Josep Tobella. 
Fins al 21 d’abril a edRa (c. Joaquim 
Blume, 28). De dilluns a divendres de 
10h a 21h.

-Maquillatges
A càrrec de l’arti sta Miquel Mas. A l’Aula 
Cultural (av. Barcelona, 84). Fins al 13 
d’abril. Dijous i divendres de 17.30h a 
20.30h, dissabtes d’11h a 14h i de 17.30h 
a 20.30h.

-El Museu de Rubí
Al Museu Vallhonrat (c. Sant Pere, 77-
79). Divendres i dissabtes de 18h a 21h, 
diumenges d’11h a 14h i de 18h a 21h i 
festi us d’11h a 14h.

AGENDA

································································
DIJOUS - 6 d’abril

-Taller de gospel
A les 16.45h al Casal de la Gent Gran (c. Ma-
gallanes, 60). Obert a tothom.

-Taller de Biopolis
Desti nat als adults. A les 18h a la Biblioteca 
(c. Aribau, 5).

-El treball col·laborati u i en xarxa
A les 19h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.: Servei 
de Mediació.

-Xerrada informati va sobre les clàsusules 
terra
A A les 19h al Rubí+D (rbta. Joan Miró, s/n). 
Org.; Diputació de BCN i OMIC.

-Llegir és viatjar
Sessió sobre el viatge literari a Lisboa del 
club de lectura Veus de Dones. A les 19h a 
la Biblioteca (c. Aribau, 5).
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MÚSICA

ART

Nel·lo estrena amb el seu 
nou disc la nova temporada 
de vermuts al Celler 

El Celler estrena una nova 
edició dels vermuts mu-
sicals i ho fa amb una ac-
tuació del saxo tenor Dani 
Nel·lo, que presenta el seu 
darrer treball ‘Los saxofo-
nistas salvajes’, acompa-
nyat per 6 músics més.

Es tracta del saxo barí-
ton Pere Miró, els guitarris-
tes Dani Baraldés i Héctor 
Martín, el bateria Anton 
Jarl, el baix Ma� as Míguez 
i el percussionista Albert 
Sabater. 

‘Los saxofonistas sal-

vajes’ és un àlbum de 14 
temes que pretén retre 
homenatge a les fi gures del 
saxo que van iniciar un nou 
llenguatge amb el saxofon i 
que van ser batejats sota el 
� tol dels ‘saxofonistes sal-
vatges’. Durant l’actuació 
musical, es podran escoltar 
peces d’Arne�  Cobb, Bonle 
Wa� s o Red Prysock.

El concert � ndrà lloc el 
diumenge a par� r de les 
12.30 hores a la plaça del 
Celler i hi haurà servei de 
bar. / DdR

Dani Nel·lo, amb el seu saxo. / Cedida

INFANTIL

‘Dibi dubi dubà’, una obra 
de teatre musical a La Sala
La Xarxa organitza diumen-
ge a les 12 hores a La Sala 
un nou espectacle infan� l, 
aquesta vegada amb un toc 
musical. Es tracta de l’obra 
‘Dibi dubi dubà’, amb les 
intèrprets Maria Casellas, 
Maria Cirici i Esther Wes-
termeyer, de la companyia 
Inspira Teatre.

La història gira al vol-

tant de tres autòmats d’un 
parc d’atraccions que són 
embalats i tancats en un 
magatzem perquè no fun-
cionen correctament i ja no 
fan riure.

Al magatzem, un escena-
ri decrèpit, els tres afronten 
la situació recreant un món 
màgic a través de la músi-
ca de Mònica Samit, unes 

melodies que van des de la 
música clàssica fi ns al pop i 
que les tres intèrprets can-
ten íntegrament ‘a capella’ 
amb molt bon humor. Les 
tres actrius estan dirigides 
per Mar�  Torras.

L’espectacle familiar té 
un preu de 4 euros per als 
socis de La Xarxa i de 5 euros 
per als no socis. / DdR

Concert de 
música d’època 
del Duo Seraphim
Dins del cicle Sala Clàs-
sica, aquest divendres 
31 de març a par� r de 
les 20.30 hores està 
programat un concert a 
càrrec de Duo Seraphim 
Barcelona, un projecte 
dels músics Eloi Fuguet i 
Joaquim Bogunyà.

El grup oferirà músi-
ca clàssica de les corts 
de l’Edat Mitjana i el 
Renaixement amb fl auta 
de bec, llaüt i veu, en un 
espectacle de caràcter 
íntim, però distès i de 
gran atrac� u musical. Es 
podran escoltar peces de 
John Dowland i Alfons X 
el Savi, entre altres.

El concert, que � ndrà 
lloc a l’Ateneu, forma 
part del cicle Sala Clàssi-
ca, que preveu un seguit 
de concerts amb la in-
tenció d’apropar al públic 
músiques an� gues i del 
gènere clàssic. L’accés a 
les diferents actuacions 
musicals programades és 
gratuït. / DdR

La Banda de Rubí oferirà un concert 
amb música de pel·lícules i videojocs

Els integrants de la banda oferiran el concert de primavera al Casal Popular. / Cedida

Les tres actrius de l’obra. / Cedida

REDACCIÓ

La Banda de Rubí-Associació 
Rubí Musical Segle XXI oferi-
rà un any més una actuació 
coincidint amb l’arribada de 
la primavera. En aquesta 
ocasió, el títol de l’espec-
tacle és ‘Let’s play it!’ i el 
protagonisme serà per les 
bandes sonores de pel·lícules 
i videojocs.

Sota la batuta del director 
de la banda, Lluís Calduch, els 
músics oferiran peces musi-

cals com ‘I’ve got you under 
my skin’, ‘Indiana Jones Se-
lec� on’, o les bandes sonores 
de ‘Super Mario Galaxy’, ‘The 
Legend of Zelda’ i ‘Assassin’s 
Creed’, entre altres.

Per al concert, la Banda 
comptarà amb diverses col-
laboracions. Antonio Mar� n 
tornarà a compar� r escenari 
amb els músics rubinencs, 
i també hi haurà la par� ci-
pació de l’Obrador Coral. A 
més, el piano anirà a càrrec 
d’Àgata Palencia, mentre 

que Mari Carmen López, la 
fl au� sta de la banda, serà la 
solista de cant.

El concert serà aquest 
diumenge 2 d’abril a les 
18.30 hores al Casal Popular 
i l’entrada serà amb taquilla 
inversa. Les entrades es 
poden reservar a través del 
correu electrònic armrubi@
gmail.com. Pel concert de 
primavera, l’en� tat ha comp-
tat amb la col·laboració de 
Condis Mariona i NewHo-
mePC.
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LITERATURA

Presentació del llibre 
‘Amar en la intolerància’
En el marc del Dia de les do-
nes, la Biblioteca va acollir la 
presentació del llibre ‘Amar 
en la intolerància’ de l’autora 
local Mónica Mar� nez 
Arcos.

Prop d’una setante-
na de persones van as-
sis� r a l’acte de presen-
tació de la novel·la, que 
gira al voltant de l’homo-
fòbia, l’amor i els abusos 
sexuals a la infància en 
el context de la Guerra 

Civil. La presentació de l’acte 
va anar a càrrec de la també 
escriptora rubinenca Núria 
de Espinosa. / DdR

Rafel Nadal porta ‘La 
senyora Stendhal’ a Rubí
El periodista i escriptor 
Rafel Nadal presentarà a 
Rubí la seva darrera novel-
la, ‘La senyora Stendhal’. 
L’acte serà el 4 d’abril a 
les 19 hores al Racó del 
Llibre i comptarà amb la 
presència de l’autor i de 
l’historiador rubinenc Edu-
ard Puigventós. Mitja hora 
abans de l’inici de l’acte, 
Nadal estarà a la llibreria 

per signar exemplars als 
assistents.

El llibre està ambientat 
en la Catalunya de post-
guerra amb una història 
a cavall entre la realitat i 
la fi cció que tanca el cicle 
sobre els bàndols, el des�  
i la llibertat individual, un 
cicle que Nadal va iniciar 
amb ‘La maledicció dels 
Palmisano’. / DdR

Maite Núñez presenta la seva 
segona obra al Racó del Llibre
REDACCIÓ

‘Todo lo que ya no íbamos 
a necesitar’ és el títol de 
la segona obra de l’autora 
rubinenca Maite Núñez des-
prés de l’exitosa publicació 
de ‘Cosas que decidir mien-
tras se hace la cena’.

Com en el primer llibre, 
es tracta d’un recull de re-
lats en els quals els protago-

nistes són les relacions fami-
liars o l’absència d’aquestes. 
Un conjunt d’històries on 
s’observen les llums i les 
ombres de les relacions 
interpersonals.

El llibre, editat per Edi-
ciones Base, serà presentat 
aquest divendres a les 19.30 
hores al Racó del Llibre. A 
més de l’autora de les nar-
racions, la presentació anirà 

a càrrec de la periodista i 
escriptora Maria Dolores 
García Pastor.

Maite Núñez és llicenci-
ada en Història Moderna i 
Contemporània a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB) i té un doctorat en 
Periodisme. En els darrers 
anys, ha estat fi nalista en 
certàmens de diversos pre-
mis literaris.

L’autora de Rubí ja ha presentat el llibre en altres ciutats. / Arxiu

Un conte infan� l 
per ajudar els 
refugiats dels 
camps de Grècia
L’entitat local Oriéntate 
en tu Voluntariado im-
pulsa a Rubí la venda d’un 
conte infan� l per tal de 
recollir fons per ajudar 
els refugiats que estan als 
camps de Grècia. ‘Amic 
meu’ és un conte que neix 
als camps de refugiats de 
Cherso, a Grècia, a través 
de dibuixos i històries dels 
infants refugiats i l’en� tat 
Open Cultural Center.

‘Amic meu’ ja va per 
la seva segona edició i 
a Rubí es pot trobar a 
les llibreries L’Ombra i el 
Racó del Llibre. A més, 
Oriéntate en tu Volunta-
riado el posarà a la venda 
a la seva paradeta durant 
el dia de Sant Jordi.

El preu de la publi-
cació és de 10 euros i 
tots els diners recaptats 
aniran des� nats a millorar 
les condicions de vida 
dels refugiats dels camps 
grecs. / DdR

Viatge literari a Portugal del 
club de lectura Veus de Dona
El club de lectura Veus de 
Dona organitza un viatge 
literari a Portugal entre el 
27 i el 30 d’abril. Després 
de llegir el llibre ‘L’any de 
la mort de Ricardo Reis’, 
del premi Nobel José Sara-
mago, està previst realitzar 
aquest viatge per la terra 
de l’autor portuguès, l’únic 
premi Nobel de la literatura 
portuguesa. També es re-
correran paratges relacio-

nats amb Fernando Pessoa, 
un dels poetes més desta-
cats del segle passat.

Lisboa serà la primera 
parada del viatge del club 
Veus de Dones, que condu-
eix l’escriptora rubinenca 
Gracia Pérez. Entre les vi-
sites més emblemà� ques, 
està previstanar a la que és 
considerada com la llibreria 
més an� ga del món, la tom-
ba de Fernando Pessoa o la 

vila de Sintra.
El preu del viatge, de 

quatre dies i tres nits, in-
closos els bitllets d’avió i 
l’allotjament i el guia és de 
795 euros.

El club de lectura, que 
compta amb la col·laboració 
de 747 viatges, té previst 
fer una ac� vitat informa-
� va sobre aquest viatge el 
6 d’abril a les 19 hores a la 
Biblioteca. / DdR

Un moment de la presentació a la 
Biblioteca. / Cedida
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EXPOSICIONS

La mostra ‘Gegants 
de paper’ arriba a 
la ciutat de Vic
L’exposició de Gegants de 
Rubí ‘Gegants de paper’, 
realitzada el 2011 per com-
memorar els XV aniversari 
de l’en� tat rubinenca, es 
trasllada de Barcelona fi ns 
a la població de Vic. Des de 
la seva inauguració a Rubí, 
la mostra ha viatjat per 
diverses localitats catala-
nes fi ns a arribar la capital 
d’Osona, on es podrà visitar 
del 6 al 22 d’abril.

La mostra coincideix 
amb la celebració a la ciu-
tat del tradicional Mercat 
del Ram a Vic i es podrà 
veure a l’edifi ci Museu de 
l’Art de la Pell. L’exposició 
s’inaugurarà el 6 d’abril a 
les 19.30 hores. 

‘Gegants de paper’ és un 
pe� t homenatge a aquells 
dibuixants i il·lustradors 
que van deixar la seva em-
premta humorís� ca gegan-
tera reproduïda en diversos 
mitjans de comunicació del 
segle XIX i principi del segle 
XX, principalment en les 
publicacions més destaca-
des de l’època. / DdR 

Bona acollida de la mostra 
‘Maquillatges’ de Miquel Mas
L’exposició, que està ubicada a l’Aula Cultural, 
només es podrà visitar fi ns al 13 d’abril
REDACCIÓ

Nombrosos rubinencs ja han 
passat per l’Aula Cultural per 
visitar la nova mostra de 
l’ar� sta Miquel Mas, una ex-
posició que està tenint una 
excel·lent acollida del públic, 
a qui no deixa indiferent.

‘Maquillatges’ és el nom 
d’aquesta mostra en la qual 
Mas posa en relació la per-
fecció realista dels seus ‘Hu-
mans’ i la pulsió surrealista 
d’una nova generació dels 
‘Retrats de la posteritat’. 
Una quarantena d’obres 
amb una tècnica molt depu-
rada, un gran domini del traç 
i un gran detallisme. 

De fet, molts dels visi-
tants han mostrat la seva 
admiració en observar la 
destresa de Miquel Mas 
amb el llapis. 

Aquells que no hagin 
visitat l’exposició només dis-

posen de set dies, fi ns al 13 
d’abril. L’horari d’obertura 
de la sala és eldijous i diven-

dres de 17.30 a 20.30 hores i 
els dissabtes d’11 a 14 h i  de 
17.30 a 20.30 h. / DdR

Miquel Mas, a la porta de l’espai exposi� u de l’Aula Cultural. / Cedida
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Doncs era una vegada una nena 
a qui unes formes i colors van se-
duir. Sembla men� da que tan sols 
amb la crida de veu � mida de les 
composicions plàs� ques, hom 
pugui albirar altres mons i la gran 
riquesa dels espais crea� us. Com 
a espectadora de les creacions de 
Mas he de dir que al llarg dels anys 
m’han acompanyat i m’han donat 
pistes de cap a on havien d’anar 
les meves passes insegures per 
defi nició. Només per aquest fet he 
de donar gràcies a l’autor (gran ca-
nal crea� u), a qui ha fet possible la 
contemplació de les seves obres i 
al miracle de la sensibilitat.

Veient la mostra ‘Maquillat-
ges’, hom no pot deixar de pensar 
en qui mira a qui. El visitant resta 
un temps davant de cada treball 
de Mas, passeja pel recorregut 
que proposa l’ar� sta i el projecte 
exposi� u en si i en acabar el ‘tour’ 

té la sensació que aquells que 
eren retratats magnífi cament per 
Mas li han escamotejat quelcom. 
‘Maquillatges’. És molt interes-
sant la proposta de poder veure 
de costat els retrats dels ‘Hu-
mans’ i els ‘Retrats per la poste-
ritat’, ens parlen de com ‘veiem’. 
Com ha de ser de real i virtuosa 
una versemblança amb la realitat 
perquè li puguem donar un nom 
i un signifi cat? Les coses i formes 
que no formen part quo� diana de 
la coneguda i còmoda realitat no 
tenen nom? On són? Les coses i 
formes han de tenir un nom pre-
establert i consensuat per poder 
exis� r?

Un ull retallat d’un dels seus 
‘collages’ li pregunta al seu com-
pany del costat en aquesta mos-
tra:

–Com puc fer per respirar l’aire 
que tu veus i et sobra? Com puc fer 

per poder conformar part d’un tot 
i que qui em miri em vegi i m’apre-
ciï com a un element viu que respi-
ra i sent igual que tu?–.

–Jo et veig molt estrany–, diria 
aquest mateix ull solitari dels seus 
collages, i seguiria –tan equilibrat, 
tan equivalent a tots els que em 
miren en passar per davant meu, 
penjant de la paret d’aquesta sala. 

Diversos tots els rostres, sí, però 
tan semblants en la seva forma. 
Nosaltres els ‘Retrats de la poste-
ritat’ dels quals formo part no som 
men� da, no som un joc. Som tan 
tangibles i mesurables en la nostra 
naturalesa com els ‘Humans’–.

Etern diàleg d’allò que és i el 
què no. Tan sols en aquest diàleg i 
confrontació d’oposats podem en-
treveure el fet fugisser que s’ama-
ga darrere de tots els retrats. L’àni-
ma, el temps, la vida en resum, 
no té un guió previ. Ens és furtat 
allò que no té forma ni nom. L’es-
sència de les persones retratades 
es divideix i mul� plica a través de 
la sensibilitat ar� s� ca de Mas en 
totes les peces exposades, en els 
‘Humans’ i en els ‘Retrats per la 
posteritat’. Tan sols en el diàleg ar-
� s� c que proposa Mas podem al-
birar l’essència delicada de l’ànima 
de les coses.

Ells (els retrats que pengen de 
les parets) ens miren als visitants 
de la mostra, enlluernats per les 
nostres presses, les nostres mira-
des de biaix a les preguntes que 
no entenem, als nostres intents 
d’amagar evidències del pas del 
temps, als nostres ulls que ja no 
són nets com els dels infants per-
què revelarien massa veritats de 
nosaltres mateixos, al gest cansat 
de ‘mundanitat’ i de repe� r tants 
cops paraules i trets buits revelats 
al rostre en aquell plec de pell so-
bre la cella esquerra. Ells ens miren 
intentant dir-nos que ens fi xem en 
el seu diàleg, que deixem la nostra 
atordidora realitat per una estona 
i ens maquillem de possibilitats, de 
quimeres. El joc de miralls ja està 
llest per entrar a veure’l. Miquel 
Mas l’ha recreat magnífi cament 
per a nosaltres en aquests ‘Maqui-
llatges’.

‘North by Northwest’ (Amb 
la mort als talons) és la pel-
lícula de la setmana dins 
del cicle de cinema de pri-
mavera. L’emblemà� c Cary 
Grant protagonitza aquest 
fi lm d’intriga, acompanyat 
per Eva Marie Saint i James 
Mason. Es tracta d’una pel-
lícula de culte estrenada el 
1959 i dirigida per Alfred 
Hitchcock, un dels millors 
directors de cinema del 
segle XX. 

En el fi lm, uns espies 
confonen Roger O. Thorn-
hill (Cary Grant), un execu-
� u del món de la publicitat, 
amb un agent del govern. 

Tot i que aconsegueix es-
capar, la seva vida es con-
ver� rà en una persecució 
permanent.

Amb un gran repar� -
ment i una magistral di-
recció, la pel·lícula s’ha 
conver� t amb el pas dels 
anys en un dels clàssics del 
gènere del suspens més 
importants de la història 
del cinema.

‘North by Northwest’ 
es projectarà aquest di-
vendres a les 21 hores a 
La Sala en versió original 
sub� tulada al castellà i el 
preu de les entrades és de 
3 euros. / DdR

‘Amb la mort als talons’, un 
clàssic de Hitchcock a La Sala

L’emblemà� c Cary Grant protagonitza un fi lm clàssic del cinema 
de suspens. / Cedida 

CINEMA

La ceguesa d’una ar� sta és el 
tema del documental ‘Shadow girl’
El Celler acull aquest diven-
dres a les 19 hores el docu-
mental del mes, ‘Shadow girl’ 
(Nena ombra). Una història 
que explica en primera 
persona la cineasta Ma-
ría Teresa Larraín, que 
comença a perdre la vis-
ta i que es reclou a casa 
convençuda que ja no 
podrà tornar a treballar 
com a ar� sta. 

La mort de la seva 
mare fa que hagi de re-
tornar a San� ago de Xile, 
on descobreix, 30 anys 
després, un nou món 

sota una nova mirada. Es 
tracta d’una narració autobi-
ogràfi ca per les profunditats 
de la ceguesa. / DdR

Concert de Dani Ramírez a El Barn d’en Greg 
L’ar� sta rubinenc Dani Ramí-
rez actuarà aquest dissabte 
1 d’abril a la nostra ciutat, 
després de la gira ‘Tiempo’ 
que l’ha portat per tota la 
geografi a de l’estat espanyol 
promocionant el seu darrer 
treball ‘Sentado en la eterni-
dad del � empo’. 

Dani Ramírez oferirà als 
seus seguidors els temes 
del seu nou disc, així com 
algunes de les noves com-
posicions en les quals ja està 
treballant. A més, repassarà 
alguns dels seus èxits ante-
riors i oferirà algunes de les 
millors versions dels seus 
ar� stes o grups de referència 
com El Úl� mo de la fi la, La 
Guardia o Miguel Ríos. 

El cantant actuarà amb 

banda i en format bàsic 
(bateria, guitarra, piano i 
veu) i estarà acompanyat per 
Miguel Bao a la guitarra i per 
Serginho Moreira.

El concert serà a les 23 
hores a El Barn d’en Greg, 
situat al carrer Alt, número 3, 
al polígon de Ca n’Alzamora. 
El preu de les entrades és de 
10 euros, 7 si es compren de 
forma an� cipada. També es 
pot adquirir el CD més l’accés 
per 15 euros. 

Les entrades es poden 
comprar a www.entradium.
com. També es poden reser-
var per telèfon a El Barn d’en 
Greg (93 697 13 75), en el Bar 
Café del Tren, al costat dels 
FGC, i a Marco Peluqueros, al 
carrer Sabadell. / DdR

8 Temps presenta ‘El Jorobado de 
París’ al teatre del Regina Carmeli
L’escola de ball ‘8 Temps’ 
presenta aquest cap de set-
mana l’espectacle ‘El Joroba-
do de París’, una innovadora 
adaptació teatral de ‘Notre 
Dame de París’, una de les 
obres més reconegudes del 
dramaturg francès Víctor 
Hugo. 

Es tracta d’una novel·la 
romàn� ca poblada de per-
sonatges commovedors, 
agitats per un torrent de 
sen� ments que els impulsa 
a viure d’una forma apassio-
nada. L’obra narra la història 
d’Esmeralda, una bella gita-

na, Quasimodo, un geperut 
sord, i Claude Frollo, un arxi-
diaca, al París del segle XV. 

El muntatge que posarà 
a escena 8 Temps compta 
amb la participació de 14 
ar� stes i uneix dansa, música 
i teatre. 

La representació � ndrà 
lloc aquest diumenge a les 
11 hores al teatre del col-
legi Regina Carmeli. El 23 
d’abril, a la mateixa hora i en 
el mateix espai, es realitzarà 
una segona funció. Per a més 
informació es pot trucar al 
93 697 09 49. / DdR

Dani Ramírez, en una imatge promocional. / Cedida

MÚSICA

TEATRE

Larraín, a San� ago. / Cedida

CINEMA
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Viladecavalls-Veterans  1-4 
Sènior B-Escola Bonaire   7-2
Larrosa (2), Arenas, Villena, Jimé-
nez, Castilla i Andreu.
PB Sant Cugat-Juvenil  5-5 
Sergi, Ismael i Rivas (3).  
Matadepera-Cadet A   2-0
Castellbisbal-Cadet B            4-1 
Rubén.
Infantil A-Maurina Egara     1-1 
Arnau.  
San Lorenzo-Infantil B         4-2 
Isaac (2).  
Sabadell Nord-Aleví A   1-2 
Víctor i Saúl.  
Rubí-Aleví B   5-2 
Figueras i Ruiz. 
Aleví C-Juv. 25 Sept.              1-4 
Rainer.  
Aleví D-Castellbisbal 
 9-1 Montilla, Zurera (6), Sánchez i 
Hinojo.  
Igualada-Benjamí A  6-5 
Adrián (3), Pablo i Toni.  
Rubí-Benjamí B                      1-1 
Izan.
Benjamí C-F. Terrassa   1-1 
Teruel.  
Benjamí D-Júnior   2-3
Sola i Salvia.
Juan XXII-Prebenjamí A   1-2
Hugo (2).
Juv. 25 Sept.-Prebenjamí B   2-0

RESULTATS

ATLÈTIC VILAFRANCA - OLÍMPIC CAN FATJÓ            1-0 

ATLÈTIC VILAFRANCA: Adrià, Patric, Pol, Gago (Gabri), Eric, 
Luca, David (Oriol), Iván, Sergi, Fran i Jaume (Arnau). 
OLÍMPIC CAN FATJÓ: Alfonso, David Gómez (C. López), Ca-
banas, Pol, Marco Ruiz (Genís), Lolo, Mauri (Sergio R.), Albert 
(Lucho), Cristian Pereira, Adri García i Nil. 
Àrbitre: López Rabelo, Jonathan (Bé).
Gols: 1-0 Gago (34’).
Targetes: Fran / Cabanas, Lolo i Albert.

L’Olímpic es queda sense gol i encaixa 
una nova derrota a Vilafranca

JOSÉ VERDE

Nova derrota de l’Olímpic 
Can Fatjó, en aquesta ocasió 
davant l’Atlètic Vilafranca, 
que es va imposar amb un 
solitari gol de Gago en el 
minut 34 de joc. El gol va 
arribar en un servei de cór-
ner, quan la pilota va quedar 
morta dins de l’àrea visitant 
i els locals ho van aprofi tar 
per fer l’únic gol del par� t. 

A la primera part, l’Olím-
pic va dominar, sorprenent 
el Vilafranca, a qui li costava 
sortir amb la pilota con-
trolada per la pressió dels 
rubinencs i que es defensava 

amb pilotes llargues.
Aquest fet va permetre 

al conjunt de Can Fatjó arri-
bar amb perill i gaudir de fi ns 
a tres ocasions, que no es 
van materialitzar. Amb l’únic 
gol de Gago es va arribar al 
descans.

Ja a la segona part, 
l’Olímpic va mantenir la lí-
nia de pressió alta, obligant 
als locals a fer passades llar-
gues, el que propiciava ràpi-
des recuperacions de pilota 
per part dels rubinencs. Però 
l’Olímpic no va saber treure 
profi t d’aquesta situació.

Anaven passant els mi-
nuts i, amb la necessitat 

d’empatar el par� t, els ho-
mes de Toni Centella van 
caure en les presses i també 
es van dedicar a penjar pilo-
tes a l’àrea, on la majoria de 
les ocasions facilitaven la fei-
na al porter del Vilafranca.

En diversos contracops, 
el conjunt local va disposar 
de tres clares ocasions per 
augmentar la distància al 
marcador, però es va trobar 
a un Alfons molt inspirat, 
que va fer grans aturades. 
Al fi nal del par� t es va arri-
bar amb l’1-0 de la primera 
part, el que va suposar la 
segona derrota consecu� va 
de l’Olímpic. 

En la propera jornada, els 
de Can Fatjó rebran a casa al 
Júnior a les 12 hores. Serà 
una nova fi nal per l’Olímpic, 
que haurà de canviar molt si 
vol capgirar la situació. 

Per fer-ho, caldrà que els 
jugadors que ara veuen la 
situació amb certa indiferèn-
cia comencin a picar pedra i 
apor� n el que s’espera d’ells. 

1a Catalana Grup 2 
POS. EQUIP PTS.
1. SANTBOIÀ 51
2. SAN CRISTÓBAL 50
3. BALAGUER 50
4. REUS B* 44
5. ALMACELLES* 42
6. SANT ILDEFONS 40
7. RAPITENCA* 37
8. VISTA ALEGRE 36
9. LLEIDA B* 36
10. VILADECANS 33
11. VILANOVA 31
12. IGUALADA* 29
13. ALPICAT* 28
14. VILASECA* 28
15. SUBURENSE* 22
16. RUBÍ* 14
17. MORELL 2

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

La UE Rubí perd contra 
l’Almacelles per 5-2
La Unió Espor� va Rubí va 
tornar a perdre i ja suma 
14 derrotes en tota la lliga. 
L’Almacelles va demostrar 
ser un rival molt superior 
als rubinencs i a mesura que 
anaven passant els minuts, 
anaven eixamplant la dis-
tància en el marcador. 

A la mitja part, els locals 
ja anaven guanyant 2-0 i 
només començar el segon 
temps, els lleidatans van 
aconseguir tres gols més 
fi ns a establir el 5-0. 

El Rubí, sense res a fer, 
va ser capaç en els darrers 
instants del par� t de maqui-
llar el marcador. Hurtado va 
aconseguir el 5-1 al minut 
80 i 5 minuts més tard, Bru-
net va aconseguir el segon *Equips amb un partit menys

Equip i entrenador estan a 
la corda fl uixa, així que és el 
moment d’unir forces i tre-
ballar per evitar el descens. 
Qualsevol altra cosa seria 
un fracàs.

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

2a Catalana Grup 3
EQUIP PTS.

CAN VIDALET 57
U. BELLVITGE 52
ESPLUGUENC 51
SANT JOAN DESPÍ 49
ATL. SANT JUST 41
JÚNIOR 40
FONTSANTA F. 38
ATL. VILAFRANCA 37
MARIANAO 37
ATL. PRAT 36
M. IGUALADA 34
GORNAL 32
OLÍMPIC 30
MARTORELL 28
SAN MAURO 26
DINÀMIC BATLLÓ 23
MOJA 22
C. COOPERATIVA 17

ESPORT ADAPTAT | FUTBOL

L’Horitzó impulsa un equip 
de futbol sala adaptat
El Club Esportiu Horitzó, 
que compta amb equips de 
bàsquet per a discapacitats 
intel·lectuals i té una secció 
de bòccia, impulsa un nou es-
port per a les persones amb 
discapacitat intel·lectual: el 
futbol sala. 

Els interessats en par� -
cipar en aquest nou equip 
han de tenir una discapacitat 
intel·lectual o pa� r una ma-
lal� a mental. La intenció del 
club és impulsar aquest equip 
de forma lúdica i, si el grup es 
consolida, començar a com-
pe� r. Per més informació es 
pot trucar al 690 715 445.

Triomf de l’Horitzó
D’altra banda, l’Horitzó A 
de bàsquet va aconseguir 

un triomf contra el Joventut 
Fedamar per 22-76.

Tot i l’absència notable de 
Ramón Vargas, el conjunt va-
llesà no va donar cap opció al 
conjunt barceloní, que també 
tenia algunes baixes. Els nois 
de Francesc Cañada van jugar 
un par� t còmode en atac i 
en defensa, amb una gran 
actuació d’Àlex Serra, autor 
de dos triples. 

Per l’Horitzó van anotar 
Iván Perálvarez (26), Miquel 
Patón (14), Joan Lupion (12), 
Toni Torres (10), Sergi de la 
Torre (4), David Solá (4), Marc 
Sala (4) i Manel Simón (2). 
Abans de començar el par� t, 
es va fer un minut de silenci 
en record del pare de Toni 
Torres. / CE Horitzó

gol per als visitants. 
La derrota deixa contra 

les cordes al Rubí que no té 
gairebé cap esperança de 
mantenir la categoria. 

L’Olímpic haurà de reaccionar si vol mantenir la categoria. / J.M. Villena (Arxiu)
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El Més Fusta Vòlei Rubí  
jugarà el darrer par� t 
amb el descens confi rmat
El Més Fusta Vòlei Rubí rebrà 
dissabte a les 16 hores al CN 
Sabadell A per disputar el 
darrer par� t de la lliga a Pri-
mera Nacional. Un duel que 
les rubinenques afrontaran 
amb el descens ja confi rmat 
des de fa dues setmanes. 

En la darrera jornada de 
lliga, el conjunt rubinenc va 
perdre davant el Sant Cugat 
per 3-1. Tot i la derrota, les 
rubinenques van donar una 
molt bona imatge davant 
d’un dels equips més po-
tents de la competició. El 
Més Fusta Vòlei Rubí va ofe-
rir un bon joc i va aconseguir 
endur-se el tercer set. 

Durant el par� t van tenir, 
les rubinenques van tenir en 
més d’una ocasió a les rivals 
contra les cordes, però les 
de Sant Cugat van acabar 

dominant el xoc fent ús 
d’uns serveis molt potents 
i un atac des de la línia de 4 
molt efec� us. 

Dues jornades, la que 
queda i la que s’ha disputat, 
que són de pur tràmit pel 
Més Fusta, ja que la derrota 
per 2-3 davant el Saragossa 
va confi rmar fa quinze dies 
el retorn de l’equip a Prime-
ra Catalana. / CVR

TAEKWONDO | COMPETICIÓ

Tres medalles pel Balmes en l’Obert d’Alacant
Els espor� stes del Club Bal-
mes Rubí van aconseguir 
sumar tres medalles, una 
de plata i dues de bronze, 
en l’Obert d’Alacant de les 
categories cadet i júnior que 
va tenir lloc el 25 de març. 
Es tracta d’una de les com-
peticions més importants 
de l’estat espanyol, ja que 
hi par� cipen seleccions na-
cionals destacades. El club 
rubinenc es va classifi car en 
el número 24 del rànquing. 

Unai Flores es va pen-

jar la medalla de planta 
en categoria cadet –37 kg 
després de fer quatre grans 
combats, eliminant els re-
presentants d’Andalusia, 
Múrcia i dos de Galícia. 

Miriam Granell, en cadet 
–47 kg, i Sílvia Boix, en júni-
or +68 kg, van aconseguir la 
medalla de bronze. 

Per la seva banda, el 
júnior Ivan Cruz va perdre 
de forma injusta contra el 
representant madrileny; 
mentre que la cadet Thais 

Primera Grup B
POS. EQUIP PTS.
1. CV ESPLUGUES 55
2. CV SANT CUGAT 49
3. VALL D’HEBRON 49
4. CVB BARÇA 47
5. CN SABADELL 32
6. CECELL LLEIDA 32
7. SARAGOSSA 27
8. CH BORDILS 26
9. CV MONJOS 22
10. IBSA CV ACE GC 14
11. SANT ESTEVE 14
12. MÉS FUSTA RUBÍ 8

TIR AMB ARC | COMPETICIÓ

Tres rubinencs, guanyadors 
del Torneig Indoor de Salt
Tres arquers rubi-
nencs van aconseguir 
classificar-se en pri-
mera posició en el II 
Trofeu de l’Associació 
Catalana de Tir Lliure 
que va tenir lloc a Salt. 
Els tres espor� stes del 
Club Arquers Rubí van 
ser José Nieto, José 
Luis Ruiz i Juan Pedro 
Gala. 

El primer va que-
dar primer en cate-
goria Longbow sènior, 
mentre que Ruiz va 
ser el millor en Long-
bow veterà i Gala va 
imposar-se en Bare-
bow Nu sènior. / CAR

Martínez va caure en la 
primera ronda contra la re-
presentant andalusa, que es 
va proclamar campiona. Per 

úl� m, Sara Granell va perdre 
en la primera ronda contra 
la campiona d’Espanya. / 
Club Balmes

Els par� cipants del club rubinenc. / Cedida

José Nieto, José Luis Ruiz i Juan Pedro 
Gala van quedar primers. / Cedida

PETANCA | CAMPIONAT D’ESPANYA

Els rubinencs Óscar Zamorano 
i Sergi Rodríguez disputaran el 
Campionat d’Espanya 
El jugador de petanca rubi-
nenc Óscar Zamorano s’ha 
classificat per disputar el 
Campionat d’Espanya de 
Tripletes, que � ndrà lloc a 
Alacant els dies 20, 21 i 22 de 
maig, després d’imposar-se 
en la fase prèvia. Zamorano, 
que defensa la samarreta 
del CP El Castell, ja que és 
l’únic jugador juvenil de la UP 
Las Torres-Rubí, va disputar 
aquesta compe� ció contra 
els juvenils del CP Vilade-
cans. La tripleta de Zamora-
no es va imposar en una fi nal 
molt igualada per 13-9. 

L’altre representant ru-
binenc a Alacant serà Sergi 
Rodríguez, actualment a les 
fi les del CP El Prat. En el cas 
de Rodríguez, va quedar ter-
cer classifi cat en la categoria 
sènior. 

Eleccions a la UP Las Torres-
Rubí
La darrera assemblea de la 
Unió Petanca Les Torres va 

Óscar Zamorano, el primer a la dreta, amb els seus companys del 
CP El Castell. / Cedida

FUTBOL SALA | 1A TERR.

Maristes Rubí 
s’enganxa a la 
lluita per l’ascens
Maristes Rubí s’ha enganxat 
definitivament al tren de 
l’ascens directe després de 
sumar la tercera victòria 
consecu� va davant del CFS 
Clot per 7-5. Tot i guanyar 
el partit, els rubinencs no 
tenen el ‘goal average’ a 
favor amb els barcelonins, 
ja que a l’anada van perdre 
per 2-5. Els gols van ser de 
Marc Juan (4), Aleix Ricart (2) 
i Moha Baalla. 

Després d’aquesta victò-
ria i a falta de quatre par� ts 
per disputar, el Sènior de 
Maristes Rubí és cinquè a 
la classifi cació a només tres 
punts de la segona posició 
d’ascens directe, que con� -
nua ocupant el CFS Clot. La 
lliga, això sí, no es reprendrà 
fins a finals d’abril, per la 
qual cosa la bona dinàmica 
de l’equip dirigit per Sergi 
Nieto es veurà interrompuda 
gairebé un mes. 

El proper compromís  
de lliga serà el 22 d’abril a 
les 14.30 hores contra el 
Can Palet, el setè classifi cat 
de Primera Territorial / J. 
Gonzalo

servir per convocar noves 
eleccions a l’actual junta 
direc� va, ja que s’esgota el 
mandat, per al proper 29 
d’abril. Es poden presentar 

les diferents candidatures a 
la junta electoral, formada 
per Tony Barenys i Dolo Ruiz, 
fins al 4 d’abril. / UP Las 
Torres-Rubí
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

  RESULTATS 
CN Granollers - Sènior Masculí B              9-6
CN Terrassa - Juvenil Masculí                             11-5
Juvenil Femení - CN Sabadell                             11-8
CN Sabadell - Juvenil Femení                                8-7
Cadet Masculí - UE Horta                                                  7-8
CN Molins de Rei - Cadet Masculí                                6-4
Cadet Femení - CN Badia                                               14-1
Infantil mixt - CN Barcelona                                               4-15
Infantil femení - CN Catalunya                                8-1
Infantil femení - CE Mediterrani                             5-10
CN Poble Nou - Aleví A                                                  2-3
Aleví B - CN Poble Nou                                                  4-2
CN Mataró - Benjamí A                                 3-2 
CN Catalunya - Benjamí A                                                      4-0

El Sènior Femení del Club Natació 
Rubí ja té la permanència assegurada

El Sènior Femení del Club 
Natació Rubí (CNR) es va 
enfrontar a l’ACR Ciudad 
Lineal de Madrid, un en-
frontament considerat el 
par� t de la jornada. El duel 
va fi nalitzar amb un empat 
a 11 gols, un resultat que 
deixa les joves jugadores 
rubinenques en la setena 
posició de la classifi cació i ja 
amb la permanència asse-

gols, tensió i espectacle, 
van deixar escapar l’opor-
tunitat de reenganxar-se a 
la lluita per la salvació. Els 
rubinencs van donar-ho tot 
en un partit vital per les 
opcions de mantenir la ca-
tegoria, però no van poder 
puntuar. Ara, queden qua-
tre par� ts molt di� cils per 
poder sumar i aferrar-se a la 
permanència. En el darrer 
par� t, disputat aquest cap 
de setmana, es van enfron-
tar al líder de la categoria, 
el CN Atlè� c Barceloneta, i 

van perdre 22-5.
En la propera jornada, 

els dos equips sènior s’en-
fronten simultàniament al 
CE Mediterrani. El masculí 
a Molins de Rei a par� r de 
les 16 hores i el femení a 
Barcelona a les 12 hores. 

D’altra banda, el Juvenil 
Femení va protagonitzar la 
sorpresa del cap de setma-
na després de superar el CN 
Sabadell i classifi car-se per 
la semifi nal de la lliga cata-
lana i aconseguir el bitllet 
pel Campionat d’Espanya 
de waterpolo. / CNR

Imatge del par� t del Sènior Femení contra l’ARC Ciudad Lineal de Madrid. / Cedida

TRIATLÓ | DUATLÓ

Ricard Valenzuela, primer 
al Duatló de Cerdanyola

Un equip de triatles del 
Club Natació Rubí va par-
ticipar diumenge al Duatló 
de Cerdanyola. Tots els 
representants del club ru-
binenc –José Méndez, Toni 
Tienda, Ricard Valenzuela, 
Jordi García, Cristina Agui-
lera, Juan José Sánchez, 
Carlos Pardos i Mónica 

Crisol– van tenir una bona 
actuació. 

Cal destacar que Ricard 
Valenzuela va tornar a que-
dar primer en la seva cate-
goria, mentre que Mónica 
Crisol va realitzar una molt 
bona cursa i va aconseguir 
finalitzar tercera del seu 
grup d’edat. / CNR

El Juvenil Femení dona la sorpresa i es classifi ca per disputar 
la semifi nal de la lliga catalana i el campionat d’Espanya

Ricard Valenzuela va pujar al graó més alt del podi en el Duatló de 
Cerdanyola en la seva categoria. / Cedida

POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DIVISIÓ HONOR Fem.
EQUIP PTS.

CN SABADELL 45
CN MATARÓ 39
CN SANT ANDREU 34
CE MEDITERRANI 27
CN MOSCARDÓ 22
CN TERRASSA 22
CN RUBÍ 12
DOS HERMANAS 9
EW SARAGOSSA 5
AR CONCEPCIÓN 5

POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DIVISIÓ HONOR Masc.
EQUIP PTS.

AT. BARCELONETA 54
CN SABADELL 50
CN TERRASSA 40
CN MATARÓ 35
CN BARCELONA 32
REAL CANOE 30
CE MEDITERRANI 26
CN SANT ANDREU 25
CDW NAVARRA 15
CN CATALUNYA 12
CN MOLINS 9
CN RUBÍ 7

gurada a Divisió d’Honor. 
D’altra banda, la creu 

va ser la derrota del Sèni-
or Masculí, que va caure 
contra el CN Catalunya 
el 18 de març en un dels 
partits més dramàtics de 
la jornada. Els nois de Toni 
Aguiar encaraven el xoc 
com a cuers amb 7 punts. 
Després de caure per 9-10 
en un enfrontament ple de 

Tot l’equip del Club Natació Rubí que va par� cipar en el Duatló de 
Cerdanyola. / Cedida
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