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tint pels passadissos, pel 
forat de l’ascensor i per 
l’escala, però no ha entrat 
als habitatges que estaven 
correctament tancats”, 
ha explicat el cap de la 
intervenció de Bombers, 
el sotsinspector Pep Colàs, 
qui ha confirmat que les 
tres víctimes no estaven a 
l’interior de casa seva. 

El conseller d’Interior, 
Joan Ignasi Elena, que es va 
desplaçar al lloc dels fets, 
va remarcar la importàn-
cia de confinar-se en cas 
d’incendi: “En situacions 
d’emergència i necessitat, 
en la majoria de casos el 
què cal fer és confinar-se i 
tancar les portes de casa”.

Quinze famílies reallot-
jades
La resta de veïns afectats 
van ser evacuats pels Bom-
bers, alguns a través de les 
finestres i de la teulada, 
fins a una vintena. Tots 
van ser atesos pel SEM per 
descartar que estiguessin 
afectats per la inhalació de 
fum. També es van atendre 
diverses persones per atacs 
d’ansietat.

Els veïns van sortir al 
carrer sense res, en molts 
casos en pijama i tapats 
amb mantes, i en alguns 
casos, segons van explicar, 
molt nerviosos per l’an-
goixa que havien patit fins 
a l’arribada dels Bombers. 
Posteriorment, van ser 
traslladats a les pistes de 
petanca de Can Rosés, on 
van poder menjar i se’ls va 
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Moren tres persones en un incendi
MARTA CABRERA

Tres rubinencs han mort 
aquest dimecres després 
que s’hagi produït un in-
cendi en un bloc de pisos al 
carrer Saragossa, número 
13, al barri de Ca n’Oriol. 
Les víctimes són dues do-
nes i un home. La dona era 
mestra a l’escola Maristes i 
l’home era la seva parella. 
Pel que fa a la identitat de 
la tercera víctima, només 
se sap que era de nacio-
nalitat francesa i que vivia 
sola. Les tres persones 
haurien mort a conseqüèn-
cia de la inhalació de fum i 
els seus cossos els han tro-
bat els Bombers a l’escala, 
fora dels seus habitatges.

Els Bombers van rebre 
l’avís per foc poc abans 
de les 7 del matí i abans 
que arribessin a la zona 
alguns veïns van poder 
sortir per les finestres, en 
alguns casos amb ajut de 
persones que estaven al 
carrer. Un cop van arribar 
els Bombers, van sufocar 
el foc, que s’havia originat 
al vestíbul, molt ràpida-
ment. Els agents van iniciar 
l’evacuació de la resta dels 
veïns i es van trobar els 
cossos a l’escala. El Servei 
d’Emergències Mèdiques 
va certificar la mort dels 
veïns. “L’incendi s’ha apa-
gat en només quatre mi-
nuts des que hem arribat, 
la mala sort és que estava 
situat just a l’entrada de 
l’edifici i això ha impedit 
que la gent pogués sortir 
i el fum s’ha anat repar-

oferir atenció psicològica.
Els Bombers van ex-

plicar que l’estructura de 
l’edifici no ha quedat afec-
tada arran de l’incendi, 
però que no podran tornar 
a casa en uns dies perquè 
no hi ha subministrament 
d’aigua ni tampoc de llum.

Davant d’aquesta si-
tuació, Serveis Socials i 
Protecció Civil han hagut 
de treballar per reallot-
jar 15 famílies en hotels 
de Rubí durant un temps 
indeterminat, que podria 
ser d’entre tres dies i una 
setmana. Els Serveis Soci-
als també han atès totes 
les famílies afectades per 
valorar la seva situació 
social i activar els recursos 
pertinents.

Els Mossos d’Esquadra estan investigant les causes del foc en un bloc de pisos a Ca n’Oriol

Es van evacuar 23 persones que estaven a l’interior de l’edifici. M.C.

Algunes persones van poder sortir per la finestra abans que arribessin els Bombers.  M.C.



Divendres, 24 de març de 2023 3
ACTUALITAT

VISITI ULTIMS 3 PISOS
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VENDA DES DE

235.000 €

Sup. des 86 m2. 
3 habitacions. 
Bons acabats.

Entrega en Maig 2023

Ref. 12682

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

mat si hi havia material 
infl amable a l’entrada de 
l’edifi ci, com fustes o mo-
bles, que haguessin pogut 
ajudar a la propagació de 
l’incendi. En un comunicat, 
els Mossos d’Esquadra han 
dit que el cas es troba sota 
les diligències judicials.

Per la seva banda, l’al-
caldessa de rubí, Ana M. 
Martí nez, sí que ha explicat 
que al bloc de pisos “no hi 
havia cap circumstància 
irregular”.

Investi guen si el foc es va 
originar al quadre elèctric
Els Mossos d’Esquadra han 
iniciat una investigació 
per determinar quin ha 
estat l’origen del foc, que 
s’ha produït a l’entrada de 
l’edifici, molt a prop del 
quadre elèctric. Els veïns 

L’Ajuntament decreta tres dies de dol

L’Ajuntament de Rubí ha 
decretat tres dies de dol 
i ha suspès tots els actes 
insti tucionals previstos per 
dimecres, dijous i divendres. 
“Avui és un dia molt trist per 
la nostra ciutat, lamentem 
profundament la pèrdua de 
tres veïns en aquest incen-
di”, ha expressat l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Martí nez.

Això ha afectat princi-
palment totes les acti vitats 
que estaven programades 
en el marc de la Color Week 
i altres acti vitats culturals i 
insti tucionals.

Minut de silenci
Centenars de veïns i veïnes 
s’han trobat aquest dijous 
al migdia a la plaça Pere 

Aguilera en un minut de 
silenci per recordar les tres 
vícti mes mortals del sinistre 
i mostrar el suport de la 
ciutat a les seves famílies.

La concentració, presi-
dida per l’alcaldessa Ana M. 
Martí nez, i els sis portaveus 
dels sis grups municipals del 
Ple municipal, va culminar 
amb un llarg aplaudiment. 

han explicat que just abans 
de l’incendi han senti t una 
forta explosió, però els 
Bombers no han volgut 
confi rmar quin podria ser 
l’origen d’aquesta explosió 
ni tampoc si el foc hauria 
començat al quadre de 
llum. Tampoc han confor-

Les persones evacuades es van traslladar a les pistes de petanca de Can Rosés. M.C. Columna de fum provocada per l’incendi.  C.B.

Emoti u minut de silenci per les vícti mes de l’incendi aquest dijous. AJUNTAMENT-LOCALPRES

L’Ajuntament, amb les banderes a mig pal. AJUNTAMENT 
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tenen relació directa amb el 
govern. Hi ha gent que ens 
manifesta que els fa cosa 
que els vegin parlant públi-
cament amb nosaltres per-
què al govern no li agrada i 
això és així. Hi ha persones 
que han tingut amenaces de 
perdre subvencions o sobre 
el futur dels convenis per-
què els han vist participant 
en alguna xerrada o acte 
que hem organitzat, això ha 
passat i és real.

- Creu que la ciutat necessi-
ta un canvi?
- Al mandat anterior el go-
vern va pactar amb Ciuta-
dans, amb el Partit Popular 
i amb un trànsfuga de Con-
vergència i Unió. Va tancar 
un programa de ràdio per-
què era crític amb el govern 
i ara aquest mandat s’alia 
amb En Comú Podem. Això 
denota que no hi ha ideolo-
gia ni projecte, el que volen 
és quedar-se allà, els és igual 
el què i el com. L’alcaldessa 
porta 20 anys al consistori i 
arriba un moment a la vida 
que només depens d’això 
i s’aferra al càrrec com un 
ferro roent. 

La ciutat necessita can-
vis, aires nous, portem dues 
dècades amb la mateixa 
forma de veure les coses. La 
ciutadania està cansada i té 
davant una oportunitat que 
ha de saber aprofitar.

- Creu que ho farà?
- Jo em presento per ser 
alcalde i governar. Comp-
tant amb els que ara estem 
a l’oposició i amb un grup 
que està al govern, però en 
cap cas amb el PSC. Ho vaig 
dir fa 4 anys i ho mantinc. 
La ciutat necessita un canvi, 
els que fa 20 anys que hi són 
han de marxar i han d’entrar 
uns altres.

A la ciutadania li de-
mano dues reflexions: la 
primera és que pensi quin 
és el millor equip per tirar 
endavant la ciutat, el més 
preparat en l’àmbit professi-
onal, l’experiència, el taran-
nà, l’honestedat i la voluntat 
de servei a la ciutadania. I, 
en segon lloc, que pensi qui 
són els únics que poden fer 
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“Esquerra és l’única garantia de canvi, 
perquè no penso pactar amb el PSC”
MARTA CABRERA

Xavier Corbera és el porta-
veu d’Esquerra Republicana 
de Catalunya a Rubí i cap de 
l’oposició i aspira a conver-
tir-se en el proper alcalde 
de Rubí amb les eleccions 
municipals del 28 de maig.

- Quina valoració fa de la 
feina que ha fet ERC durant 
el mandat?
- Som 7 regidors, però hi ha 
limitacions perquè el govern 
té majoria absoluta. Jo em 
vaig reunir amb l’alcaldessa 
al principi del mandat i vaig 
presentar-li un document i 
un projecte amb qüestions 
que creiem que la ciutat ne-
cessita afrontar per la seva 
transformació. La resposta 
encara l’esperem. Durant 
quatre anys no hi ha hagut 
cap voluntat d’escoltar ni de 
tenir en compte les propos-
tes dels altres.

Quan fa vint anys que 
estàs al govern et penses 
que la ciutat és teva i que ets 
l’únic amb capacitat i idees i 
això és un error. Hem inten-
tat per activa i per passiva 
fer propostes perquè tenim 
gent molt vàlida, però no 
han tingut en compte ningú 
de l’oposició.

La nostra feina ha estat 
fiscalitzar i acompanyar la 
ciutadania. Nosaltres ens hi 
deixem hores, energia i tot 
el que faci falta per parlar 
amb la gent i traslladar pro-
postes, però quan davant 
tens una paret és molt com-
plicat. Hi ha entitats i perso-
nes que se’ns han acostat i 
nosaltres per ajudar-los els 
hem ofert altres vies, per-
què si el govern entén que 
la proposta ve d’Esquerra la 
porta es tanca automàtica-
ment. És una situació molt 
kafkiana, fins i tot entre ells 
mateixos i així la ciutat no 
pot funcionar. 

- El que vol dir és que el PSC 
està bunqueritzat?
- Totalment, i els treballa-
dors de l’Ajuntament ho 
coneixen perfectament i 
la ciutadania, també, so-
bretot moltes entitats que 

un canvi a la ciutat. Perquè 
si el PSC guanya, és capaç 
de pactar amb qui faci falta, 
fins i tot amb el diable. Jo no 
penso pactar amb el PSC, 

ni ple de vi. Altres han de-
mostrat que sí, per les raons 
que sigui, i en conseqüència 
som l’única garantia del vot 
de canvi.

La gent ha de pensar 
que això són les eleccions 
municipals. Jo no enganyo a 
ningú, tinc un somni de país 
perquè crec que la ciutada-
nia viuria millor, però el que 
jo vull és que la meva ciutat 
tingui oportunitats i els ser-
veis que es mereix i no que 
sigui una ciutat dormitori 
que genera conflictivitat i 
problemes de seguretat.

- I quin és el projecte d’ERC 
per impulsar una transfor-

L’alcaldable d’ERC, Xavi Corbera, durant la presentació de la seva candidatura. CEDIDA

mació de la ciutat?
- Per exemple, en temes 
d’habitatge, ens hem reunit 
amb altres ciutats, que com-
pren molt habitatge que està 
en mans de bancs i que amb 
una inversió relativament 
assequible es poden posar al 
mercat i això provoca que el 
preu del lloguer disminueixi 
perquè hi ha més oferta. A 
més, també contribueix a 
frenar les ocupacions.

En mobilitat... és que jo 
crec que som l’única gran 
ciutat de tot el país que no 
té ni un sol carril bici a la 
trama urbana. Hem estat 
anys sense fer absolutament 
res. Cal fomentar i facilitar 
la mobilitat de les persones 
a peu o en bicicleta. I això 
no vol dir anar en contra del 
cotxe, perquè hi ha gent que 
el necessita. Vol dir fer una 
ciutat que sigui més amable 
i prioritzar el vianant, hem 
d’oferir una ciutat on vingui 
més de gust caminar d’un 
barri a l’altre o al centre a 
peu, cuidar l’entorn, l’arbrat, 
els carrers que estiguin nets. 

El problema de la segure-
tat no és només perquè falta 
policia, sinó també perquè 
el jovent no te oportunitats, 
el tema de l’habitatge no 
està solucionat, perquè no 

hi ha centres ni espais d’oci, 
no generem perspectiva 
de futur, tenim un entorn 
industrial que no el cuidem 
i generem una tipologia de 
treball de baixa qualitat... 
és tot un conjunt de factors. 

Nosaltres portem un 
any treballant per impulsar 
un centre de formació pro-
fessional a la Supersond. 
L’Ajuntament no té ni idea 
de què fer allà i nosaltres 
plantegem que juntament 
amb el Vapor Nou la zona es 
converteixi en un campus de 
la Formació Professional. La 
Generalitat busca llocs per 
fer aquests centres i el go-
vern no s’ha posicionat. De 
fet, sabem que l’Ajuntament 
està negociant d’amagat 
amb el propietari per fer 
una requalificació i fer pisos, 
els demanem que ho aturin, 
perquè això no contribuirà 
a transformar la ciutat, hi 
ha molts altres llocs on es 
pot fer habitatge, que és 
necessari. 

- L’alcaldessa ha demanat 
diverses vegades que a Rubí 
hi hagi un centre integral 
d’FP.
- Sí, és cert, diu que vol el 
centre integral i també la se-
gona estació de Ferrocarrils 

i és el titular, però cal tre-
ballar per oferir un projecte 
perquè això passi. Nosaltres 
ho hem fet. Sabem que 
si la zona es transforma 
també la segona estació 
de Ferrocarrils tindrà molta 
més lògica i podràs ser una 
realitat. Al final, el PSC porta 
20 anys i per la Generalitat 
han passat tots els governs. 
No han aconseguit res ni 
amb el PSC i ICV, ni amb 
CiU, ni amb Junts ni amb 
Esquerra... Els pressupostos 
els han aprovat ells també, 
el PSC i En Comú Podem. 
Hi ha una certa incapacitat 
d’aconseguir res. 

- De fet, un altre cop ens 
quedem sense inversions 
en infraestructures neces-
sàries. Què passa amb Rubí 
que mai s’inverteix, tampoc 
amb Esquerra al govern?
- Tenim un problema insti-
tucional. Ara hi ha Esquerra 
al govern, però per la Ge-
neralitat ha passat tothom 
i aquest Ajuntament no ha 
obtingut absolutament res. 
Tenim un problema amb les 
línies elèctriques, la segona 
estació, amb l’assistència 
sanitària, amb l’Escola del 
Bosc. Però ja n’hi ha prou 
d’anar ploriquejant, perquè 

“S’ha de cuidar 
més l’entorn, 

l’arbrat, que els 
carrers estiguin 

nets, fer una 
ciutat més 
amable”
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els treballadors de Serveis 
Socials esti gui fent aturades, 
ni tampoc la vaga de les 
treballadores de les escoles 
bressol. Han hagut de tor-
nar a la feina perquè tenen 
uns sous molt precaris i no 
podien aguantar més. És un 
problema molt gran i nosal-
tres ja fa anys que avisàvem 
d’aquesta situació. 

El regidor d’Educació 
fa jornada sencera a un 
insti tut, l’alcaldessa està a 
la Diputació, el servei de 
Contractació té mancances, 
Recursos Humans és un 
drama, Serveis Jurídics no 
sabem com funciona... la 
maquinària de l’Ajuntament 
no funciona. Però quan tu et 
penses que la ciutat és teva 
i tu ets el xèrif no escoltes a 
ningú i vas encegat.

l’expedient i dir que han 
fet inversions per més de 
40 milions d’euros... però 
en quatre anys no n’han 
fet ni 8. 

- El govern diu que el grau 
de compliment del Pla d’Ac-
ció Municipal és del 92%. 

- Sí, clar... mira, arriba un 
moment que tenen la cre-
dibilitat que tenen. En què 
es basen? No tenim accés a 
aquesta informació. Poden 
fer una roda de premsa i 
inventar-se que han executat 
el 100% si volen.

- Darrerament heu estat 
molt crítics amb la gestió 
de Recursos Humans. Però 
a més, està havent-hi atu-
rades a Serveis Socials i les 
treballadores de les escoles 
bressol han fet vaga.
- Hi ha àrees en què que el li-
deratge políti c es fa de forma 
tant supèrbia, que sempre 
s’ha de fer el que ells volen, 
sense atendre recomanaci-
ons tècniques, que després 
passa això. Amb el tema Re-
cursos Humans sempre ens 
hem posat bé, però arriba un 
moment que dius ja prou, la 
situació dels treballadors és 
molt complicada, les coses 
no s’estan fent bé, hem fet 
un contenciós perquè se’ns 
està amagant informació i 
arribarem on faci falta.

I aquest ajuntament ne-
cessita transparència i ho-
nestedat, no és gratuït que 

Xavier Corbera, durant l’entrevista a la seu del parti t. CEDIDA

el PSC porta 20 anys així. 
Quan van posar la primera 
pedra a l’hospital, que va ve-
nir el ministre, la consellera 
del PSC i l’actual alcaldessa, 
que era regidora de Salut, 
què va passar l’any següent? 
No es va fer res, i de qui era 
responsabilitat de collar la 
seva gent perquè inicies les 
obres?

Ja n’hi ha prou, jo as-
sumeixo que a Rubí hi ha 
mancances, sempre ho he 
dit i no ti nc problema d’anar 
i demanar, però jo no soc 
l’alcalde, soc oposició. Si 
volen que faci la feina d’al-
calde que em votin i em 
donin l’oportunitat de fer el 
que ella no ha aconseguit. 
Jo no enganyaré a la gent 
com fa ella prometent que 
traurà les línies d’alta tensió, 
que reformarà els antics 
cinemes, els veïns n’estan 
farts d’enganys. Jo treballaré 
perquè siguin una realitat i 
pressionar a qui faci falta, 
perquè jo com a oposició 
m’he reunit amb els con-
sellers, amb la Generalitat, 
però no soc el govern.

- Recentment s’han aprovat 

dos projectes per reformar 
el parc de Ca n’Oriol. Què 
us sembla?
- Que no hi ha hagut consens 
de cap forma. Ens n’hem 
assabentat per la premsa. 
Són espais de la ciutadania 
molt importants i creiem 
que cal escoltar. És com amb 

el POUM durant el darrer 
mandat. Et creus que ets 
el xèrif de la ciutat i que 
manes i això no funciona, 
el parc de Ca n’Oriol és no-
més un exemple. Són milers 
d’hectàrees i s’ha d’abordar 
de forma planifi cada. És un 
anunci electoral per passar 

“Quan fa 20 
anys que estàs 

al govern et 
penses que ets 
el xèrif i que la 
ciutat és teva”
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Nerea Andrés serà la 
candidata de Vox a Rubí a 
les eleccions municipals
El Comitè Executiu Naci-
onal de Vox ha designat 
Nerea Andrés com a candi-
data a l’alcaldia a Rubí  a les 
eleccions municipals del 
28 de maig. Andrés, que ja 
va ser candidata per Vox a 
Sant Cugat en les eleccions 
del 2019, és llicenciada 
en Dret i Criminologia i 
actualment és autònoma 
en el sector de transport i 
mercaderies.

Nerea Andrés ha expli-
cat que vol liderar la candi-

datura de Vox a Rubí per-
què “és intolerable que els 
veïns que han aixecat Rubí 
amb les seves mans hagin 
de patir una inseguretat 
i una violència mai vistes 
als nostres barris”. L’alcal-
dable també denuncia que 
“l’Ajuntament del PSC i En 
Comú Podem han convertit 
Rubí en una dictadura del 
silenci, ocultant els proble-
mes reals com l’ocupació, 
les màfies, l’incivisme i la 
brutícia”. / DdR

Toni García, acompanyat per una militant de Veïns. M.C.

POLÍTICA
El regidor de VR, denunciat per maltractaments 
per l’exdona, diu que és “una denúncia falsa”
El regidor i alcaldable de 
Veïns per Rubí (VR), Toni 
García, ha estat acusat per 
la seva exdona de maltrac-
tament físic i psicològic, 
amenaces de mort a ella 
i als seus fills i agressió 
sexual, segons ha explicat 
ell mateix en una roda de 
premsa. García ha negat 
els fets, diu que és “una 

haurien succeït fa 7 anys. 
El seu lletrat, Raúl G. Bar-
roso, considera que hi ha 
elements” estranys” en el 
fet que la denúncia es pre-
sen�  ara i ha assegurat que 
el jutge no ha concedit cap 
ordre d’allunyament. 

D’altra banda, a pre-
guntes dels periodistes, el 
regidor ha reconegut que 
el 2007 els Mossos van anar 
a casa seva perquè un veí 
va trucar la policia després 
de sentir una “discussió”, 
però “no es va produir cap 
denúncia”. L’advocat ha 
indicat que, en l’àmbit ju-
dicial, només s’han produït 
les declaracions d’ambdues 
parts davant del jutge, però 
que, un cop la causa es� gui 
en marxa, García presentarà 
una querella contra la seva 
exdona per presentar “una 
denúncia falsa” i “atemptar 
contra el seu honor”.

Segons l’alcaldable de 
VR, té tes� monis i àudios 
que demostraran la seva 
innocència en el judici. A 
més, apunta a una possible 
maniobra política des del 
PSC, ja que considera que la 
denúncia arriba en un mo-
ment clau dins la seva ac� -
vitat polí� ca, just abans de 
les municipals i que, segons 
unes enquestes, “VR � ndrà 
la clau de la governabilitat 
de la ciutat”.

Veïns per Rubí tanca fi les
Davant d’aquesta situació, 
Veïns per Rubí ha decidit 
tancar files amb l’actual 
portaveu i candidat de la 

formació política. García 
ha explicat que va posar 
el seu càrrec a disposició 
del par� t, però que aquest 
no ho va acceptar. “Els fets 
del qual se l’acusa són molt 
greus i si es demostra la 
seva veracitat, ho rebutja-
rem, però no és el cas. El 
coneixem, és el nostre amic 
i company i creiem en la 
presumpció d’innocència”, 
ha explicat Sónia Gómez, 
membre de la formació 
municipalista.

Sobre la possibil itat 
d’apartar-lo del par� t fi ns 
que es resolgui el cas, Gó-
mez ha dit que “la confi ança 
en Toni García és màxima” 
i creu que això no afecta 
la credibilitat de Veïns per 
Rubí: “Som un par� t muni-
cipalista amb uns principis 
molt clars i un d’ells és el 
feminisme”.

El PSC manifesta “sorpresa i 
rebuig” per l’acusació
El Par� t dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) ha emès un 
comunicat en el qual ma-
nifesta “sorpresa i rebuig” 
al fet que Veïns per Rubí 
“inten�  treure rèdit polí� c 
d’un fet tan greu i seriós 
com és un presumpte cas 
de violència masclista”. Els 
socialistes rubinencs han 
dit que “no valoraran les 
declaracions que ha fet 
Toni García” i han explicat 
que confi en en “la jus� cia” 
i que esperen que “el cas 
sigui tractat en els espais 
adequats i amb el rigor que 
la família mereix”.  / M.C.

denúncia falsa” i ha acusat 
la seva exparella de “voler 
perjudicar la seva carrera 
polí� ca”.

El portaveu de Veïns 
per Rubí ha apuntat que el 
divorci es va produir l’any 
passat de mutu acord i la 
denúncia es va presentar 
a finals del 2022 per uns 
fets que presumptament 
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La justícia investigarà la zona 
dels horts desallotjats del Castell

MARTA CABRERA

La denúncia que va interposar l’Al-
ternativa d’Unitat Popular (AUP) 
arran del desallotjament que 
l’Ajuntament va executar a la zona 
dels horts del Castell fa gairebé un 
any ha estat admesa a tràmit i la 
justícia ha iniciat diligències prèvi-
es per investigar què va passar. El 
jutjat número 3 de Rubí ha obert el 
tràmit per investigar la presència 
de fibrociment, metalls i plàstics 
a la zona dels horts després que 
els Mossos d’Esquadra emetessin 
un informe en què es constata la 
presència de restes disperses de 
residus que contenen fibrociment: 
“Encara està en un procés molt 
incipient i l’informe de Mossos és 
molt poc rigorós, però ens dona 
la raó perquè diuen que hi ha 
fibrociment, tot i que conclouen 
que no hi ha afectació a la salut 
pública. Només el fet que hi hagi 
fibrociment ja té una afectació per 
la salut pública i també pel medi 

La candidata del PSC i actual alcaldessa, durant l’acte a La Sala.  M.C.

Residus de plàstics ubicats a l’antiga zona dels horts. M.C.

El teatre municipal La Sala es 
va omplir dilluns de la setmana 
passada per la presentació de la 
candidatura d’Ana M. Martínez, 
actual alcaldessa i cap de llista del 
Partit dels Socialistes de Rubí (PSC) 
a les eleccions municipals. Sota el 
lema ‘Amar Rubí’ i amb la marca 
‘Ana Maria alcaldessa’, la candidata 
socialista va treure pit de la feina 
feta durant els 8 anys com a alcal-
dessa de Rubí i va avançar alguns 
dels projectes que impulsarà si és 
reelegida.

Martínez va destacar que du-
rant el temps que porta com a 
alcaldessa s’han fet més places 
d’aparcament, s’han realitzat millo-
res urbanístiques en places i carrers 
i s’ha reforçat el manteniment i la 
neteja: “Les places i carrers estan 
més nets que mai i continuarem 
treballant per millorar aquest 
aspecte”. Va destacar també pro-
jectes com la rehabilitació del 
Casino, les millores en diversos 
equipaments municipals, la feina 
feta a les urbanitzacions o la conge-
lació dels impostos, a més dels 40 
milions d’euros destinats a inversió 
durant aquests 4 anys.

En el seu discurs de presen-
tació, Martínez va parlar sobre 
la seguretat que és, segons les 
enquestes, la principal preocupa-
ció dels rubinencs: “Rubí és una 
ciutat segura, que no us enganyin, 
evidentment que hi passen coses i 
ens preocupa, però és una de les 
ciutats més segures del seu en-
torn”. Tot i això, va dir que reforçarà 
la seguretat de la ciutat contractant 
més agents de Policia Local, impul-
sant un grup de serenos nocturn, 
millorant la il·luminació en alguns 

punts de la ciutat i instal·lant més 
càmeres de videovigilància en bar-
ris i urbanitzacions.

Ana M. Martínez va prometre 
de nou que continuarà reivindi-
cant les infraestructures que Rubí 
necessita, entre les quals hi ha 
l’hospital de Rubí, la segona estació 
de Ferrocarrils o l’Escola del Bosc, 
en la que va ser la intervenció més 
aplaudida pel públic. “A aquesta 
alcaldessa no la faran callar ni li 
fallarà la veu ni les forces per anar 
a reivindicar allò que aquesta ciutat 
necessita”.

Projectes futurs
Pel que fa als projectes futurs, la 
candidata socialista es va compro-
metre a reformar part del parc de 
Ca n’Oriol amb un nou espai d’oci 
i restauració, a pacificar l’avinguda 
de l’Estatut i incloure un carril 
bici, a impulsar una instal·lació 
esportiva a Cova Solera pel GAER, 
a millorar la zona esportiva de Can 
Mir i acabar les obres del camp de 
futbol del 25 de setembre, a ubicar 
una escola d’hostaleria a la planta 
superior del Mercat Municipal i 
a construir a llarg termini un nou 
ajuntament a l’altra banda de la 
riera. “Vull ser de nou l’alcaldessa 
de la ciutat, i per això us necessito, 
vull que Rubí progressi, que sigui 
una ciutat referent i junts ho acon-
seguirem”, va dir.

Durant l’acte polític, un grup 
de famílies de l’Escola del Bosc van 
reivindicar a les portes de La Sala 
la construcció del centre educatiu, 
que fa més d’una dècada que està 
en barracons, i que l’Ajuntament 
inverteixi en el manteniment de 
l’escola. / M.C.

Ana M. Martínez presenta 
la seva candidatura a La Sala 
amb el lema ‘Amar Rubí’

Acte d’En Comú Podem sobre migració i drets 
amb un diputat de l’Assemblea de Madrid
En Comú Podem Rubí ha organitzat 
un acte per parlar sobre migració 
i drets en el qual ha participat el 
diputat de l’Assemblea de Madrid 
d’Unides Podem, Serigne Mbayé 
Diouf, acompanyat per la regidora 
Elena Montesinos, Mohammed 
Said El Jaoujat, membre de la 
Sectoral Noves Migracions de Ca-
talunya en Comú Podem, i Conchi 
Abellán, coordinadora de Podem 
Catalunya. 

Durant l’acte, es va fer un repàs 
de la política actual i una reflexió 
sobre els discursos d’odi i la seva 
repercussió sobre les persones 
migrades. També va parlar de les 
conseqüències que té la guerra 
d’Ucraïna i de les accions de Rússia 
al continent africà. Mbayé Diouf 

va explicar que “els moviments 
migratoris comencen als propis 
països i acaben transportant-se a 
altres continents”. D’altra banda, 
Serigne va assenyalar que les per-
sones migrades formen part de la 
comunitat, hi treballen i paguen 
impostos.

Per la seva banda, Abellán va 
posar èmfasi en la importància 
de garantir el dret a l’habitatge: 
“Es continuarà defensant el dret 
a l’habitatge per a tothom. No 
només per poder llogar, sinó per 
tenir accés a comprar un habitatge 
públic que garanteixi una part a 
migrants i per a gent jove”. També 
va dir que cal més reconeixement 
a les treballadores de la llar, en 
moltes ocasions dones migrants. 

Dones Referents
D’altra banda, En Comú Podem 
organitza habitualment un sopar 
al voltant de la commemoració 
del Dia Internacional de la Dona, 
en què assisteixen militats, sim-
patitzants i amics de la formació 
política. Enguany, a més, han posat 
en marxa el reconeixement Dones 
Referents, un guardó per destacar 
la feina que fan dones destacades 
a la ciutat. Les premiades d’aques-
ta primera edició van ser l’equip 
femení del Cent Patins i la biòloga 
i investigadora contra el càncer 
Francesca Mateo.

El lliurament dels guardons es 
va fer coincidint amb el sopar i va 
comptar amb l’assistència de les 
guardonades. / DdR

ambient”, ha explicat Judith Fran-
co, advocada del Col·lectiu Ronda, 
que assessora l’AUP. 

De fet, no cal cap informe po-
licial per observar restes disperses 
de tota menade material que està 
semienterrat a la zona. A simple 
vista, s’identifiquen no només res-
tes de fibrociment trencades, sinó 
bidons sencers enterrats, restes 
de plàstic escampades, barres de 
ferro, plaques de metall, residus 
de tota mena i moviments de 
terres que han degradat l’entorn 
i han provocat la mort de diversos 
arbres. Tot plegat ha provocat una 
degradació ambiental de l’entorn. 
“El que pretenem és depurar 
responsabilitats i restaurar el 
dany. És un procediment llarg i 
una causa complexa”, ha explicat 
l’advocada, que ha apuntat que 
“el responsable directe és l’em-
presa que va actuar a la zona, 
però el responsable civil subsidiari 
és l’Ajuntament”. En paral·lel a 
aquesta causa penal, també hi ha 

una denúncia administrativa per 
“inactivitat que pot derivar en una 
responsabilitat patrimonial per 
part de l’Ajuntament”. 

En el seu moment, el consistori 
va defensar que l’empresa encar-
regada de desallotjar els horts 
primer enderrocaria totes les 
construccions i després separaria 
els residus. Segons la lletrada, 
això no s’ha fet i en tot cas tot el 
fibrociment s’hauria d’haver reti-
rat exclusivament a través d’una 
empresa especialitzada: “Només 
caminant ja es pot veure el des-
gavell que hi ha de fibrociment a 
terra, és una mostra clara. Si s’ha-
gués fet bé, no estaríem parlant 
del fibrociment”.

La portaveu de l’AUP, Betlem 
Cañizar, ha recordat que el desa-
llotjament dels horts del Castell es 
va fer “arrasant les barraques” i de 
“forma autoritària” i que el resul-
tat ha comportat “un gran impacte 
social i un impacte ambiental que 
no és defensable”.
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MARTA CABRERA

El govern local, format per 
PSC i ECP, ha avançat que 
en el Ple de març s’aprovarà 
el projecte de reforma de la 
zona del parc de Ca n’Oriol 
on hi havia antigament les 
pistes de petanca del CP 
Santa Rosa, just a la part 
més propera a la façana de 
la masia. La proposta inclou 
la ubicació d’una petita zona 
de restauració i un espai de 
lleure. “El plantejament és 
que hi hagi com un quiosc 
per fer una aturada en el 
camí, perquè és un parc 
gran i està bé tenir un lloc 
on comprar aigua, fer un 
cafè o comprar un entrepà”, 
ha explicat l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez. 

Segons Martínez, les 
obres també preveuen la 
instal·lació d’una pèrgola 
fotovoltaica que facilitarà 
que la instal·lació tingui 
un consum sostenible. El 
projecte s’ha redactat inter-
nament i un cop s’hagi fet 
l’aprovació inicial i definitiva 
es licitaran les obres, amb 
un cost aproximat al voltant 
dels 400.000 euros.

Aquesta reforma se 
suma a la que ja es va anun-
ciar fa uns mesos de l’espai 
de la Bombonera, que està 
a punt de ser adjudicada. 
En aquest cas, es tracta de 
renaturalitzar l’espai que fa 
dècades es va decidir urba-
nitzar per posar-hi habitatge 
i que finalment es va aturar. 

Les obres es van licitar a 
principis d’any per un preu 
de gairebé un milió d’euros 
i tenen previst refer el camí, 

instal·lar una zona de jocs 
infantils i ubicar arbres frui-
ters a la zona més propera a 
la zona d’esbarjo per a gos-
sos. En aquest cas, segons 
ha explicat el regidor de 
Planejament Urbà, Rafael 
Güeto, “les obres podrien 
iniciar-se a principis d’estiu”.

Reforma polèmica
Amb l’aprovació d’aquests 
dos projectes es dona per 
superada la polèmica que 
ha envoltat la reforma del 
parc de Ca n’Oriol durant 
els darrers anys. El 2019, 
poc abans de les elecci-
ons municipals, el PSC va 
anunciar una actuació que 
va qualificar de “molt am-
biciosa” i que consistia en 
la implantació de diverses 
zones de jocs infantils, un 
espai de bar amb pèrgola, 
una zona esportiva, espais 

per passejar i una zona 
d’aigües. 
La resta de grups de l’opo-
sició es van posicionar en 
contra i fins i tot va néixer 
la plataforma Defensem Ca 
n’Oriol per aturar la trans-
formació.

A principis del mandat, 
en l’acord de govern, En 
Comú Podem i el PSC van 
pactar que farien una refor-
ma consensuada pel parc, 
aparcant el projecte que 
havien presentat els socia-
listes abans de les eleccions: 
“Hem aconseguit una de les 
fites que ens vam marcar 
el 2019, que és repensar el 
projecte que hi havia per Ca 
n’Oriol, fer-lo menys invasiu, 
renaturalitzar els espais, eli-
minar els carrers sense ús, 
posar més verd urbà i arbrat 
i elements i espais de joc”, 
ha explicat el regidor de 

Medi Ambient, Andrés Me-
drano.  Per la seva banda, 
l’alcaldessa ha defensat que 
el projecte inicial no era “in-
vasiu”, però que l’actual s’ha 
adequat a l’acord de govern 
i que “oferirà més espais per 
a tothom, d’esbarjo, de verd 
i de restauració”.

Connexió amb l’avinguda 
de l’Estatut
D’altra banda, el govern 
també ha avançat que es 
començarà a redactar la pri-
mera part del projecte per la 
pacificació de l’avinguda de 
l’Estatut, en el tram que va 
des de la plaça de l’Agricul-
tura fins als carrers Galícia i 
Basses. Segons ha explicat 
Martínez, el carrer es trans-
formarà en una via urbana 
que inclourà un carril bici i 
zones de semaforització de 
vianants.

El govern aprovarà un projecte per posar un 
bar i una zona de lleure al parc de Ca n’Oriol

El TSJC sentencia que per obrir 
l’abocador de Can Balasc cal un 
estudi d’impacte ambiental

ASAV fa una crida urgent per
recaptar aliments i productes bàsics

El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) ha 
sentenciat que per obrir 
l’abocador de Can Balasc 
cal un estudi d’impacte 
ambiental. El 2020 l’Ajunta-
ment de Rubí va denegar el 
Projecte d’Actuació Especí-
fica (PAE) de l’empresa AJK 
Inversiones Cantábricas y 
Portuarias, gestor de l’abo-
cador, per aquest motiu. El 
consistori va defensar que 
per iniciar aquesta activi-
tat és necessari un estudi 
d’impacte ambiental, que 
l’empresa mai va presentar 
a l’administració local.

Davant d’aquesta situ-
ació, l’empresa va recórrer 
a justícia, que en primera 
instància li va donar la raó. 
L’Ajuntament va decidir re-
córrer al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, que 
en aquest cas s’ha posat de 
part de l’administració local 
i considera que el procedi-
ment del consistori de dene-

gar el PAE va ser correcte. La 
sentència, del 7 de març, en-
cara no és ferma i, per tant, 
és probable que l’empresa 
presenti un recurs.

D’altra banda, encara 
està pendent de resoldre 
per la via judicial el recurs 
contra l’autorització am-
biental que la Generalitat 
de Catalunya va concedir 
a l’empresa per l’activitat 
de dipòsit controlat de re-
sidus no perillosos, també 
el 2020. L’Ajuntament ja va 
dir en el seu dia que consi-
derava que la resolució no 
s’ajustava a dret perquè és 
necessari un estudi d’im-
pacte ambiental, i no una 
autorització ambiental, un 
procediment molt més sen-
zill. Tant l’Ajuntament com 
la plataforma Rubí Sense 
Abocadors van interposar 
recursos contra aquesta de-
cisió de la Generalitat, que 
s’estan resolent en òrgans 
judicials diferents. / DdR

L’Associació de Solidaritat i 
Ajuda Veïnal de Rubí (ASAV) 
necessita urgentment ali-
ments i productes bàsics 
per a les famílies més desfa-
vorides de la ciutat. La reta-
llada de l’ajut del Programa 
del Fons Europeu d’Ajuda 
a les persones desfavori-
des, l’increment dels preus 
i l’augment de famílies amb 
dificultats econòmiques ha 
fet que ASAV es trobi en una 
situació crítica pel que fa a 
l’abastiment de productes de 
primera necessitat a la Botiga 
Solidària. Els productes que 

necessiten són tomàquet 
fregit, fideus, caldo, pasta 
de sopa, arròs, pasta, lle-
gums cuits, conserves, farina, 
sucs, galetes, llet, potitos i 
bolquers de les talles 5 i 6. 
Les aportacions es poden 
fer directament a la seu de 
l’associació, al carrer Lumi-
ère,7, de dilluns a divendres 
en horari de 9 a 15 hores. 
Les empreses que vulguin 
participar han de contactar 
al telèfon 931 708 41 o mit-
jançant e-mail a asavrubi@
gmail.com, per organitzar la 
recollida. / DdR

L’actuació tindrà un cost d’uns 400.000 euros.  M.C.

L’Ajuntament ha celebrat 
aquest dilluns un Ple extra-
ordinari on s’ha acordat el 
reajustament comptable 
sobre l’ordre de continuïtat 
del contracte de gestió de 
les Escoles Bressol Munici-
pals Lluna i Sol, solet des 
de l’1 de setembre de 2022 
al 31 d’agost de 2023. En 
aquest sentit, s’han modi-
ficat els documents comp-
tables per tal que les tre-
balladores d’aquestes dues 

escoles bressol municipals 
tinguin el mateix increment 
salarial que s’ha aplicat als 
treballadors de la funció 
pública. Tots els grups van 
votar a favor, excepte l’AUP 
que es va abstenir.

D’altra banda, també 
s’ha acordat, amb els vots 
del govern, l’ordre de con-
tinuïtat del contracte de 
Servei de recollida de re-
sidus i neteja viària, que 
finalitzava el 22 de març. 

Concretament, s’ha ordenat 
la continuïtat del servei fins 
al 22 de març de 2024, així 
com el reajustament eco-
nòmic de diverses partides 
que composen la prestació 
del servei. Entre aques-
tes, hi ha la partida per al 
manteniment de vehicles 
i carburant, les despeses 
financeres i l’increment sa-
larial en els mateixos termes 
que els treballadors de la 
funció pública. / DdR

Aproven l’ajust econòmic per pujar sous a la 
plantilla de les escoles bressol Lluna i Sol, solet



 Divendres, 24 de març de 2023 9

Aprofita el 
descompte!*
introduint el codi 5€

*Promoció vàlida un cop per client en compres online superiors a 
35€ entregades fins al 16 d’abril de 2023. El mínim de compra no 
inclou el cost del servei..

RBD247NC

Punt de recollida 
de la compra online

Fes la compra online
 i recull-la en 5 minuts

SUPERMERCAT-ONLINE

Descarrega’t 
la nostra App

  Esclat de Rubí: ctra. de Molins de Rei, 75

Hi trobaràs el que necessitis quan ho necessitis 
De dilluns a diumenge de 8 a 23 h.

Ampliació benzinera EsclatOil

NNOOVVEETTAATTSS  AA  LL’’EESSCCLLAATT  DDEE  RRUUBBÍÍ!!

Minimercat

exclusiu
online



Divendres, 24 de març de 202310

L’ús dels pati nets i l’embruti ment a 
la via pública, principals intervencions 
de les Agents pel Civisme en el 2022

Els Mossos d’Esquadra i la 
Policia Local han deti ngut en 
els darrers dies quatre per-
sones per robatoris amb for-
ça a establiments de Rubí. 
L’operati u dut a terme per 
agents de diferents unitats 
dels dos cossos de seguretat 
s’emmarca dins de les línies 
estratègiques acordades 
en el si de la Junta Local de 
Seguretat.

Les quatre persones 
acumulen més de 33 deten-
cions per delictes similars a 
Rubí i altres poblacions de 
l’entorn metropolità, ja que 
presenten una àmplia mobi-
litat geogràfi ca, un fet que, 
segons la policia, difi culta la 
seva investi gació. De totes 
maneres, no es descarten 
més detencions relaciona-
des amb aquests i altres 
robatoris a establiments de 
Rubí. / DdR

CRISTINA CARRASCO

Les Agents pel Civisme han 
realitzat 10.685 intervenci-
ons durant el 2022, princi-
palment relacionades amb 
la mobilitat, com l’ús dels 
pati nets, i la gesti ó de re-
sidus com l’embrutiment 
de la via pública. Així ho ha 
explicat l’alcaldessa, Ana M. 
Martí nez, qui ha presentat 
la memòria anual de les 
Agents pel Civisme, que 
treballen a peu de carrer per 
fomentar el civisme, la cura 
de l’espai públic i la bona 
convivència.

L’àmbit on les agents 
han fet més intervencions 
és el de la mobilitat, amb 
4.863 actuacions. D’aques-
tes, un total de 3.961 han 
estat relacionades amb 
la circulació de patinets 
(3.300) o bicicletes (691). 
Així l’equip aturat i informat 
els conductors de pati nets 
elèctrics sobre la normati -
va vigent, que prioritza les 
persones a peu a les voreres 
i a l’illa de vianants, i de les 
sancions per l’incompliment 
de la norma a les quals s’ex-
posen. També han informat 
788 conductors de vehicles 
estacionats en passos de 
vianants i voreres de la 
prohibició de fer-ho.

Pel que fa a la gesti ó de 
residus, les agents han fet 
3.152 intervencions, de les 
quals 2012 han estat relaci-
onades amb l’embruti ment 
de la via pública, mentre 
que la resta han estat actu-
acions sobre residus volumi-

però ha recordat que per 
aconseguir una ciutat neta, 
bonica i amable, “és neces-
sari que tothom se’n senti  
corresponsable”. En aquest 
senti t, ha apuntat que les 
agents han realitzat prop 
d’una vintena de tallers a 
les escoles per fomentar el 
civisme a l’espai públic i pro-
moure bones pràcti ques.

Actualment, hi ha dues 
agents que ja formen part 
de la planti lla de l’Ajunta-
ment de Rubí. El servei es 
reforça en alguns períodes 
a través dels plans d’ocupa-
ció. Així, hi ha 8 agents cívi-
ques en aquests moments 
treballant a la ciutat. 

L’Audiència Provincial de 
Barcelona ha denegat la re-
visió de la sentència a un 
pederasta de Rubí que havia 
demanat que es revisés la 
seva condemna a la baixa 
acollint-se a la nova legislació 
aprovada el 2022, la polèmica 
i discuti da ‘llei del només sí 
és sí’ impulsada per Unides 
Podem i que el PSOE ara vol 
reformar.

El 2014 la justí cia va con-
demnar un home de Rubí 
per abusar sexualment de la 
seva fi lla d’11 anys, a la qual 
va violar, a 11 anys i 6 mesos 
de presó. El 31 de gener 
d’aquest any, la defensa del 
condemnat va presentar una 
peti ció per revisar la sentèn-
cia en aplicació a la nova llei 
orgànica 10/22, aprovada el 
6 de setembre. L’auto, signat 
pels magistrats Joan Fran-
cesc Uria Martí nez, Patrícia 
Martí nez Madero i Javier Ruiz 
Pérez, reconeix que “no hi 
ha un criteri jurisprudencial 
unànime en relació a l’aplica-
ció de la nova regulació legal 

Els Mossos d’Esquadra i la 
Guàrdia Civil han dut a terme 
un operati u policial conjunt 
aquest matí  contra el tràfi c 
de drogues a diverses ciutats 
de l’àrea metropolitana, en-
tre les quals Rubí, Terrassa, 
Cerdanyola, Mataró, Cano-
velles i Sant Adrià de Besos, 
segons informa l’Agència 
Catalana de Notí cies.

Els Mossos d’Esquadra 

han informat que s’han 
practicat cinc detencions, 
s’han fet 9 registres i s’han 
intervingut 80.000 euros, 
una embarcació d’alta ve-
locitat, dos turismes i un 
semiremolc, munició real i 
documentació diversa. La 
xarxa desarticulada pre-
sumptament introduïa haixix 
a Catalunya per via maríti -
ma. / DdR

nosos i informació sobre un 
correcte reciclatge.

El tercer àmbit amb més 
actuacions de les agents ha 
estat el de ti nença respon-
sable i benestar animal, 
amb 1.183 intervencions, 
principalment relacionades 
amb portar el gos deslligat 
o la recollida de caques de 
la via pública.

La resta d’àmbits on les 
agents cíviques han treba-
llat han estat el del manteni-
ment de l’espai públic (949 
actuacions), la convivència 
(451) i la salut pública (87).

Martínez ha ressaltat 
la importància del paper 
de les Agents pel Civisme, 

pel que fa a les sentències 
fermes”, moti u pel qual “s’ha 
de revisar cas per cas i segons 
les circumstàncies adoptar 
una decisió o l’altra”. En el 
cas concret del pederasta de 
Rubí condemnat per abusar 
sexualment de la seva fi lla, 
l’auto recull que “no és proce-
dent revisar la sentència (...) 
perquè la modifi cació legal 
aprovada amb l’entrada en 
vigor de la nova llei no supo-
sa una despenalització de la 
conducta per la qual ha estat 
condemnat”.

Amb la nova llei, la condem-
na podria ser superior
El mateix auto dels tres ma-
gistrats apunta que amb la 
nova ‘llei del només sí és sí’ 
la condemna al pederasta 
hagués pogut ser superior, 
ja que es contemplen fi ns a 
15 anys de presó per aquest 
ti pus de delictes: “La pena 
imposable seria inclús supe-
rior a la imposada en la sen-
tència, per tant, no procedeix 
la revisió”. / M.C.

Detenen quatre
lladres reincidents 
per robatoris amb 
força en comerços

L’Audiència Provincial denega 
la revisió de la sentència a un 
pederasta de Rubí

Operati u contra el tràfi c de 
drogues en diverses poblacions, 
entre les quals Rubí

ACTUALITAT
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Vols anunciar-te?

En aquests moments, hi ha vuit agents cíviques treballant per la 
ciutat. ARXIU

L’Ajuntament ha programat 
un taller el dimarts 28 de 
març per mostrar als rubi-
nencs i les rubinenques com 
construir trampes biològi-
ques per atrapar les vespes 
asiàti ques. Tot i que aquest 
insecte no és especialment 
agressiu per a les persones, 
captura moltes abelles i és 
un problema afegit per a 
l’apicultura. El taller serà el 
28 de març a les 18 h a la 
seu de l’Associació veïnal 
Castellnou – Can Tapis (c. 
Berga, s/n). / DdR

Organitzen un 
taller de 
construcció de 
trampes de vespa 
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Una trentena de tècnics locals signen 
un manifest reclamant la millora 
ambiental i social de l’eix de la Riera

Més de 30 professionals 
tècnics i tècniques de Rubí 
han subscrit un document 
que reclama una aposta 
decidida per a la millora 
ambiental i social de la 
Riera. Tots els signants són 
persones amb formació i ex-
periència laboral en camps 
com l’arquitectura, l’urba-
nisme, l’enginyeria fluvial, 
la geografia, la geologia, la 
biologia i el medi ambient. 

A la zona sud de la Ri-
era, el manifest proposa 
estudiar la viabilitat d’un 
futur Parc de la Riera que 
permeti recuperar paisat-
gísticament l’entorn del 
curs fluvial entre la Font de 
la Via i la rotonda de Can 
Jardí. Aquesta nova zona 
verda tindria 200.000 m2, 
i aproparia la ciutadania a 
l’espai natural.

 Pel que fa a l’Escardívol, 
el col·lectiu vol que es bus-
qui una solució adequada, 
que permeti la compatibi-
litat entre l’ús recreatiu i 
social i l’ús d’aparcament, 
prenent com a punt de 
partida la proposta de fer-

hi un parc urbà de més de 
10.000 m2.  

Respecte a la carretera 
comarcal C-1413, es de-
mana la redacció d’un Pla 
d’implantació de la limitació 
de vehicles pesants en el 
tram entre el pont de Cova 
Solera i el pont de La Llana 
i la seva transformació en 
via urbana. També asse-
nyalen que cal redactar un 
document tècnic que ana-
litzi la situació de la Riera 
al llarg del terme municipal 
i proposi les actuacions 
urbanístiques necessàries 
per protegir-ne l’espai i 
transformar-lo mitjançant la 
renaturalització dels marges 
i de la plana d’inundació 
com a eix vertebrador.

Per acabar, demanen 
que no es construeixi a la 
zona de l’antiga petanca ni 
es planifiqui cap vial nou 
pròxim a la riera. També vo-
len reunir-se amb els tècnics 
de l’ajuntament i de l’equip 
redactor del POUM  per ex-
plicar-los la seva proposta, 
compartir idees i treballar 
conjuntament. / DdR

Preocupació per un possible 
endarreriment de la construcció 
de l’Escola del Bosc
Un grup de famílies de l’Es-
cola del Bosc va protestar 
dilluns a la tarda durant 
l’acte de presentació de 
la candidata del PSC i al-
caldessa Ana M. Martínez 
per l’endarreriment de la 
construcció del centre edu-
catiu, que fa 12 anys que 
està en barracons. Segons 
l’acord al qual van arribar 
el Departament d’Educació 
i l’Ajuntament de Rubí, l’es-
cola havia d’estar enllestida 
el 2025. Per aquest motiu, el 
consistori avançava un 10% 
del cost de la construcció, 
aproximadament 400.000 
euros.

Fa uns dies, però, en una 
visita de l’equip d’obres, els 
tècnics van explicar que el 
projecte s’endarreriria fins 
al 2027 o el 2028, un fet que 
ha provocat les queixes de 
les famílies i preocupació a 
tota la comunitat educativa. 
L’alcaldessa ha explicat quesi 
hi ha retards en el projec-
te, l’Ajuntament de Rubí 

acompanyarà a les famílies a 
manifestar-se “allà on toca”, 
a la seu del Departament 
d’Educació, a Barcelona: 
“Ens hem ofert a acompa-
nyar-los a manifestar-se i 
a posar autobusos si cal. 
L’Ajuntament, tot el que 
podia fer per la construcció 
de l’escola, ho ha fet”.

En relació a les queixes 
de les famílies sobre el man-
teniment de les instal·lacions 
la màxima responsable mu-
nicipal ha dit que s’han re-
solt més de 200 peticions i 
s’ha compromès a resoldre 
“totes les que facin falta”.

El Departament nega re-
tards
El Departament d’Educació 
ha explicat que no es preveu 
cap retard en la construcció 
i que de forma imminent el 
jurat es reunirà per comen-
çar a triar els projectes pre-
sentats, però que en tot cas 
es treballa sobre els terminis 
previstos. / M.C.

REDACCIÓ

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, ha presentat el pro-
jecte executiu de les pistes 
esportives de Cova Solera, 
que permetrà oferir una 
seu definitiva al GAER. El 
projecte ha estat aprovat 
de forma definitiva i per 
unanimitat al Ple municipal 
del mes de febrer i en breu 
s’iniciarà la licitació de les 
obres.

Durant l’any 2019, amb 
el trasllat de les pistes de 
petanca de Cova Solera a 
un nou espai proper dins 
la mateixa parcel·la mu-
nicipal, es va enderrocar 
l’edificació de les antigues 
petanques, deixant un ter-
reny pla disponible per a 
altres equipaments. “Da-
vant d’aquesta oportunitat, 
vam veure viable incorpo-
rar un nou equipament al 
municipi destinat a serveis 
esportius”, ha explicat l’al-
caldessa.

És per aquesta raó que 
l’Ajuntament va impulsar la 
redacció del projecte exe-
cutiu per a la construcció 
d’un nou pavelló que alber-
garà una pista de gimnàs-
tica artística coberta i una 
pista multiesportiva des-
coberta per tal de donar 
resposta a l’alta demanda 
d’espais esportius a la ciu-
tat. Es tracta d’una actuació 

que abasta uns terrenys 
de 1.800 metres quadrats 
aproximadament i d’una 
obra que podria tenir una 
inversió d’un milió 230 mil 
euros.

El GAER ha anat mo-
vent-se per diferents espais 
esportius de la ciutat i ne-
cessita establir-se en un lloc 
fix que li permeti afiançar el 
seu projecte a la nostra ciu-

Presenten el projecte per habilitar un pavelló a 
Cova Solera, que serà la seu del GAER

tat i no perdre esportistes 
en cada canvi.

Actualment, l’entitat 
utilitza un terç del pavelló 
poliesportiu de Can Rosés, 
un espai molt reduït pel seu 
volum d’activitat. En aquest 
sentit, l’espai limita les 
possibles activitats que pu-
guin organitzar en aquesta 
instal·lació.

La vicepresidenta del 
GAER, Susana Cintas, s’ha 
mostrat molt satisfeta da-
vant la futura construcció 
d’aquest nou equipament: 
“Ajudarà molt al dia a dia 
del club, però no és només 
una millora per nosaltres, 
sinó també per la resta 
d’entitats que convivim al 
pavelló de Can Rosés, per-
què el fet que nosaltres 
siguem allà dificulta altres 
activitats”.

Juntament amb aquest 
pavelló, es construirà una 
pista poliesportiva desco-
berta que permetrà mi-
llorar la dotació d’instal-
lacions esportives locals.

L’alcaldessa, la regidora i membres del GAER, durant la presenta-
ció del projecte. AJUNTAMENT-LOCALPRES

Obres de 
renovació de la 
xarxa d’aigua a 
Can Vallhonrat

La segona i tercera fase 
de les obres de renovació 
de la xarxa d’abastament 
d’aigua potable de Can 
Vallhonrat han arrencat 
aquesta setmana. La inver-
sió, d’1.684.881,98 d’euros, 
contempla la renovació de 
la xarxa de tot el barri, però 
donada la magnitud del pro-
jecte, l’actuació s’ha dividit 
en 4 fases. El termini d’exe-
cució de les fases actuals és 
de 7 mesos. “Amb l’execució 
conjunta de les dues fases 
d’obra estem accelerant 
l’entrada en servei de les 
millores a la xarxa d’abasta-
ment. 

Aquesta renovació total 
de la xarxa era imprescindi-
ble en una instal·lació que té 
ja cinquanta anys i ha arribat 
al final de la seva vida útil”, 
explica Andrés Medrano, re-
gidor de Medi Ambient.

La xarxa d’aquesta urba-
nització està formada princi-
palment per canonades de 
fibrociment, que es troben 
molt envellides. / DdR
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- ¿Cuándo abrió sus puertas L’Esqui-
neta?
- O�icialmente, abrió el sábado el 4 de 
febrero cuando ofrecimos una pequeña 
�iesta inaugural, con música en directo 
y una gran variedad de platos y pizzas 
hechas en nuestro horno de leña, que 
pudieron degustar los asistentes.

- ¿Qué tipo de cocina podemos degus-
tar en el restaurante? 
- En L´Esquineta ofrecemos diferentes 
posibilidades. Así, los días laborables 
se puede optar por un menú del día 
completo y equilibrado. En los �ines 
de semana, desayunos y brasa y, por 
supuesto, nuestras pizzas hechas en el 
horno de piedra, con opción de envío 
a domicilio.
El menú del día que tenemos lo traba-
jamos con productos de temporada. La 
calidad del producto, la cocina y el ser-
vicio son las bases para intentar ofrecer 
una cocina tradicional con el objetivo de 
atraer a aquellas personas que vivan o 

trabajen alrededor y puedan visitarnos 
a diario con variedad de platos y un 
precio asequible. 

Durante el �in de semana ofrecemos 
un menú festivo con platos más espe-
ciales y de jueves a domingo (ambos 
incluidos) todas las noches encendemos 
nuestro horno de piedra para hacer 
pizzas que podemos enviar a domicilio, 
recoger, o disfrutar en el restaurante. 
Resaltar que ofrecemos servicio a do-
micilio de pizzas las noches de jueves 
a domingo.

- Los desayunos están durante toda 
la semana
- Sí, hacemos desayunos cada día, y los 
�ines de semana, además de los desayu-
nos tradicionales, ofrecemos para los 
más atrevidos desayunos con productos 
hechos a la brasa. 

- ¿Tenéis alguna especialidad en 
L’Esquineta?
- Tenemos varias especialidades, la 
cocina mediterránea, que son platos 
elaborados con productos frescos y de 
temporada y, por otro lado, las pizzas, 
tenemos un horno de piedra en el que 

elaboramos pizzas con productos fres-
cos y las realiza un pizzero profesional 
que controla a la perfección la manera 
de realizar las pizzas en este tipo de 
horno.
En el exterior realizamos la brasa, desde 
calçots en temporada hasta las carnes y 
verduras más deliciosas. 

- También ofrecéis música en directo.
- Sí, el día 17 de marzo hemos arranca-
do la temporada de música en directo 
en L´Esquineta.  Tenemos un espacio 
muy amplio en la planta de arriba del 
restaurante adaptado para realizar pe-
queños conciertos acompañados de una 
cena tranquila o una copa. El objetivo 
es ofrecer un espacio tranquilo donde 
poder cenar o tomarse algo mientras 
escuchas música en directo. Vamos a 
incluir músicos de todos estilos, tene-
mos una cartelera interesante para este 
año que iremos anunciando en nuestro 
canal de Instagram.

PIZZAS ARTESANALES
HECHAS AL HORNO DE PIEDRA
SERVICIO A DOMICILIO

RESTAURANTE L’ESQUINETA

HAZ TU PEDIDO AL 934 86 07 95
C. SARDANA 2, RUBÍ

RESTAURANTE
L’ESQUINETA

C. Sardana, 2, 08191 Rubí

Daniel Eduardo 
Vasquez Bilbao

Propietario:

Tel. 934 84 07 95

L’Esquineta, un restaurant on gaudir de cuina 
mediterrània, bona brasa i pizzes al forn de llenya
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Editorial    
Dol

La ciutat està de dol 
per la mort de tres ve-
ïns en un incendi d’un 

edifi ci del carrer Saragossa, 
al barri de Ca n’Oriol aquest 
dimecres a primera hora del 
matí . La notí cia ha sacsejat la 
ciutat i les mostres de condol 
s’han multi plicat a les xarxes. 
Des d’aquestes línies, l’equip 
de Diari de Rubí també mani-
festa el seu condol a familiars 
i amics per la mort d’aquests 
tres veïns.

La mateixa tarda de l’in-
cendi a periodista de suc-
cessos Anna Punsí apuntava 
a través de les xarxes socials 
que hi havia malestar en 
el parc de Bombers Rubí 
perquè no s’havien pogut 
desplaçar, ja que l’únic ca-
mió d’aigua que hi havia 
disponible estava avariat des 
de feia setmanes i els altres 
dos estaven en un accident 
de trànsit a l’A-2. Ahir, el con-
seller d’Interior, Joan Ignasi 

Elena, va negar a Catalunya 
Ràdio cap possible retard 
dels Bombers en arribar a 
l’incendi per culpa de l’ava-
ria dels camions. Eleva va 
assegurar que les primeres 
dotacions van trigar 15 mi-
nuts, marge que està dins de 
l’establert. En tot cas, sí que 
va dir havien passat massa 
anys sense dedicar prou 
recursos al manteniment i 
l’adquisició de material dels 
Bombers com la flota de 
vehicles. El conseller va dir 
que ara s’estan inverti nt més 
diners per actualitzar la fl ota 
i fer un millor manteniment, 
després d’anys, de massa 
anys de retallades. En un 
any de sequera com aquest, 
sense previsió de pluges, i 
amb un esti u que es preveu 
calorós, el risc d’incendi és 
més que preocupant. És 
evident que calen inversions 
i que són urgents. Val més 
prevenir que plorar.

Un dels eixos principals so-
bre els quals pivotaran les 
properes eleccions munici-
pals del mes de maig és la 
seguretat ciutadana. Entorn 
d’aquest concepte en el qual 
es barregen les dades objec-
ti ves i la percepció ciutada-
na, molts parti ts políti cs, els 
d’extrema dreta i els que su-
posadament no ho són tant, 
inclús alguns de l’esquerra, 
construiran relats interessats 
sobre inseguretat a la ciutat 
i es voldran presentar com a 
garants de la duresa policial 
davant la delinqüència.

Les dades que es van fer 
públiques a la Junta Local 
de Seguretat, presidida per 
l’alcaldessa i on parti cipen 
tots els cossos i forces de 
seguretat que operen a la 
ciutat, són bones. Diuen 
per exemple que Rubí ha 

registrat durant el 2022 un 
descens dels 20% de robato-
ris en domicilis o que els ser-
veis planifi cats de vigilància 
relacionats amb la seguretat 
ciutadana s’han incrementat 
en un 10%, i les patrulles a 
peu s’han incrementat un 
81%. Dades objecti ves que, 
més enllà de percepcions 
puntuals per fets delicti us 
que en una ciutat de gairebé 
80 mil habitants també es 
produeixen, són positi ves.

Ara bé cal continuar 
aprofundint en diverses 
qüestions. La primera és 
que, veient les dades i fent 
comparati ves amb les ciu-

tats de l’entorn, podem 
dir que Rubí és una ciutat 
segura. La segona és seguint 
reforçant i dotant de recur-
sos als cossos i forces de 
seguretat de la ciutat on cal 
destacar la magnífi ca tasca 
de coordinació que els dos 
cossos amb competènci-
es en seguretat ciutadana, 
Policia Local i Mossos d’Es-
quadra, tenen i posen en 
pràcti ca en el seu dia a dia. 
I fi nalment, la seguretat no 
és només una responsabi-
litat de la policia sinó que 
per contribuir en una ciutat 
més segura també és molt 
important la col·laboració 
ciutadana. Exemple d’aques-
ta col·laboració ha estat la 
taula de seguretat i comerç, 
on policia i comerciants de 
la ciutat han pogut i poden 

treballar en els problemes 
de seguretat que els afecten.

Els socialistes no defu-
gim el debat de la seguretat. 
Al contrari, l’afrontem amb 
seriositat, rigor i responsabi-
litat. És per això que animem 
a tots els parti ts políti cs a fer-
ho de la mateixa manera i no 
tractar un tema tan crucial 
per la convivència de la nos-
tra ciutat amb oportunisme 
políti c, generant alarmisme 
o, directament, fent servir 
malintencionadament no-
tí cies falses. La convivència 
en pau és un dels valors 
principals que hem de pre-
servar. Som una ciutat rica 
en diversitat i, per conti nuar 
sent-ho, els socialistes segui-
rem treballant i potenciant 
les políti ques de seguretat 
al nostre municipi.

Convivència, seguretat i eleccions

Parti t dels Socialistes de Catalunya - 
Rubí

Rubí és la quinzena ciutat 
de Catalunya en població. 
Rubí és la setzena ciutat de 
Catalunya que més aporta 
al PIB català, concretament 
2.161 milions d’euros. Rubí 
és la ciutat de Catalunya 
amb més metres quadrats 
de nau industrial operati us. 
Un 28,9% dels habitants de 
Rubí té estudis universitaris. 
Gairebé 30.000 rubinencs i 
rubinenques treballen per 
fer funcionar l’economia de la 
ciutat i del país per tenir més 
benestar i més progrés.

Rubí és una ciutat amb 
un dinamisme cultural vi-
brant: tenim un bon teatre, 
un ateneu popular, un casal 
popular, una colla castellera 
i moltes altres entitats de 
la cultura popular, així com 
molts i diversos clubs espor-
ti us. La nostra vila ha aportat 
a Catalunya actors, juristes, 
políti cs, futbolistes, ballarins 
o periodistes.

Rubí està situada en un 
indret estratègic per créixer: 
tenim autopistes, trens, carre-
teres i bons accessos i estem a 
pocs quilòmetres de la nostra 
capital, Barcelona. La nostra 
ciutat té unes arrels ben pro-
fundes que es remunten als 

inicis de la història del nostre 
país i té un futur brillant per 
a tothom.

Tot això són fets indis-
cuti bles. Per què ho explico, 
doncs? Ho vull posar en negre 
sobre blanc perquè a vegades 
ti nc la sensació, i segurament 
vosaltres també l’heu ti ngut 
algun cop, que els rubinencs 
i les rubinenques no tenim 
prou auto-estima. Massa 
sovint, des de fora i també 
des de dins, se’ns ha minat 
la moral, com si Rubí no fos 
prou, com si a Rubí li faltés 
alguna cosa per ser una ciutat 
completa, com si Rubí només 
sortís als telenotícies amb 
impactes negatius. Si sou 
rubinencs i rubinenques, no 
ti nc cap dubte que sabreu de 
què esti c parlant.

Doncs no. De cap manera. 
Jo em revolto contra això i no 
m’hi conformo. Jo vull que 
Rubí sigui allò que realment 
és i allò que era: una ciutat 
dinàmica, amb acti tud de ca-
pital, una ciutat oberta al món 
i amb ganes de mirar enfora, 
que no se senti  subordinada a 
res ni sigui ciutat dormitori de 
ningú. Rubí era una de les ciu-
tats més puixants del Vallès, 
amb una agricultura envejada 

De #Rubicity a la ciutat de Rubí

Ivan Vila
Candidat de Junts per Catalunya 
- Rubí

i unes vinyes admirades, amb 
una indústria innovadora i 
una població culta i educada. 
Rubí encara és tot això i ho 
hem de projectar endins i 
enfora. Ens ho hem de creure 
més i cada dia, i explicar-ho 
ben alt. Al Rubí que jo vull i 
per al qual treballaré tothom 
hi ha de poder tenir un pro-
jecte de vida que inclogui tots 
els vessants.

Ha de ser una ciutat on 
s’hi pugui viure, créixer, tre-
ballar, formar-se, gaudir de la 
natura i del temps d’oci. Ha de 
ser una ciutat integral.

Tots, jo el primer, hem fet 
servir el concepte #Rubicity 
per referir-nos a la nostra vila 
a les xarxes socials. És un con-
cepte ben trobat, amigable i 
desenfadat, que ens identi fi ca 
de manera informal. I l’hem 
de conti nuar fent servir com 
a punt de trobada de tots 
nosaltres. Una de les moltes 
coses bones que tenim els 
rubinencs i rubinenques és 
enginy i capacitat de riure de 
nosaltres mateixos.

Ara bé, també hem de 
començar a parlar, amb totes 
les lletres i el cap ben alt, de 
la CIUTAT DE RUBÍ.

Tenim molt a comparti r, 
molt per oferir i molt per 
aprendre, però no tenim res 
a envejar de ningú. Només 
depèn de nosaltres. Som-hi?



 Divendres, 24 de març de 2023 15
OPINIÓ

V eure les garlandes 
de llum penjades en 
els ponts de la riera 

i d’alguns carrers de l’illa de 
vianants, porta a pensar què 
hi fan i qui els ha fet posar. 
A més, a una vila, que es 
vanta d’estalvi energètic, 
semblen despesa extra, com 
els famosos Opis (objectius 
publicitaris il·luminats) orfes 
de propaganda opositora, 
molts buits de contingut 
i donant llum a enlloc. A 
aquests indrets els cal un re·

forç lumínic? Si no tinguessin 
prou claror, s’hauria de mirar 
a tota la vila i si fos el cas que 
calen per augmentar la se·
guretat, ja ens ho haguessin 
passat pels morros a so de 
bombo i platerets. 

Potser és una nova ten·
dència, reforçar l’enllumenat 
públic amb una decora·
ció digne del minimalisme 
absolut, un cable i tot de 
bombetes penjant. He fet 
una mini enquesta entre 
parents i coneguts per veure 

que els semblava i el resultat 
ha estat del més divers. Que 
dona alegria, que fa molta 
llum, que no encaixa,  que és 
més despesa. No hi ha con·
sens. Posats a fer, utilitzem 
el mètode analític per fer-ne 
una “visió” més objectiva, ja 
que els gustos són subjectius 
i no concloents.

D’on ve a posar llums 
a part d’il·luminar? Totes 
les cultures n’han posat. 
Els orientals ho feien des 
de temps ancestrals, dels 

països nòrdics ve el costum 
de decorar els arbres amb 
llums per celebrar el solstici 
d’hivern. Arreu hi havia una 
coincidència: allunyar els 
mals esperits de la foscor 
amb llums. Una tradició mil·
lenària. Ja tenim una dada.

Quines formes tenien 
aquestes llums? Des d’es·
pelmes fins a fanals folrats 
amb paper de seda, dins de 
la que s’hi col·locava un llum 
d’oli o una espelma. Sempre 
hi havia una voluntat de no 
deixar el llum sense decorar, 
com els nostres fanals de les 
revetlles, inspirats en els dels 
xinesos. Una altra dada.

I al segle XXI, per a què 
serveixen? Ara, a qualsevol 
recó de món, les garlan·
des de llums apareixen en 

esdeveniments especials, 
sobretot en festes. També 
sovintegen al voltant d’edifi·
cis emblemàtics o penjats en 
vaixells de creuers. Una més.

A la nostra vila la fes·
ta del solstici d’hivern el 
celebrem per Nadal on es 
col·loquen unes polèmiques 
instal·lacions de llum i per 
allunyar els mals esperits, 
amb aigua beneita. No crec 
que els llums dels ponts va·
gin en aquest sentit.

Les formes que tenen 
les garlandes, que parlem, 
no poden ser més de nyigui 
nyogui: cable, portalàm·
pades i bombetes, sense 
cap mena de decoració ni 
vigilància (ritme, proporció, 
equilibri, harmonia...) de per 
on passen els fils penjats ni 

de com es distribueixen les 
bombetes. Suposem que 
almenys deuen complir nor·
matives.

Només queda pensar 
que estan posades per fer 
sensació de festa, com si 
estiguéssim en una revetlla 
“provisionalment perdu·
rable”, llavors hi trobem a 
faltar la música o la xerinola. 
Però clar, pretendre que els 
ponts i alguns carrers tinguin 
un nivell de gatzara cons·
tant, com ara en un viatge 
de creuer, és agosarat i els 
veïns no estan per festes 
permanents. Sent sincers, 
els rastells de llums m’han 
recordat l’escena final del 
film Vuit i mig del gran Felli·
ni. A vegades el pensament 
fa males passades.

Mugendo es un arte marcial 
que ha evolucionado desde 
la tradición hacia la moder-
nidad aplicándole concep-
tos psicopedagogos a un 
sistema tradicional marcial.

En mugendo se usa el 
cuerpo como un mecanismo 
de comunicación entre las 
emociones y las expresi-
ones de las mismas. Todo 
esto basado en un sistema 
de aprendizaje divertido y 
enriquecedor. La traducción 
de mugendo es “camino 
ilimitado”.

En España tenemos un 
gran número de practican-
tes de artes marciales y 
muchas familias se intere-
san diariamente por este 
sistema de aprendizaje, de 
forma física, de desarrollo 
de la persona. Vamos a enu-
merar los beneficios tanto 
físicos como psicológicos 
y emocionales que pueden 
aportar a los más pequeños 
de la familia a través de este 
sistema tan novedoso de 
enseñanza marcial (avalado 
por psicólogas y pedagogas 
del país).

Beneficios que se ob-
tienen con la práctica de 
Mugendo :

Ganancia de confianza
Este tipo de entrenamiento 
ayuda a ganar confianza 
de dos formas; primero, 
mediante el aprendizaje de 
técnicas de defensa perso-
nal, ya que estas mejoran las 
habilidades para resolver 
conflictos de forma segura. Y 

segundo, el verdadero factor 
es que, como resultado del 
entrenamiento, se está en 
mejor estado físico, lo que 
aumenta el nivel de confi-
anza personal. 

Estudios recientes con-
firman la relación de las per-
sonas que practican deporte 
de forma regular, que dis-
ponen de una mayor sensa-
ción de energía y confianza 
versus las personas que no 
realizan ningún deporte y 
su bajo nivel de autoestima 
y energía.

Mayor Autoestima
El desarrollo de la autoes-
tima proviene, entre otras 
cosas, del aprendizaje de 
nuevas habilidades. A me-
dida quet se incrementa 
la práctica de mugendo se 
fortalece la autoestima, que 
es la imagen que poseemos 
de nosotros mismos. Uno de 
los puntos fuertes de mu-
gendo es que su enseñanza 
es gradual, práctica y fácil de 
aprender, hecho que contri-
buye a que, con un poco de 
dedicación compromiso y 
esfuerzo, el progreso venga 
paulatinamente de forma 
natural. A continuación, nu-
estro sistema de cinturones 
recompensa inmediatamen-
te estos progresos, reforzan-
do por tanto la autoestima 
de nuestros alumnos.

Auto-Control
Cuando hablamos de auto-
control, nos referimos a dos 
cosas; auto-control mental y 

físico. Físicamente se podrá 
llegar a usar el cuerpo de 
una forma espectacular, lo 
cual es conseguido gracias 
a la práctica de técnicas y 
ejercicios aeróbicos y de 
estiramientos. 

El auto-control mental 
trabaja de forma similar a 
los músculos. Cuanto más se 
ejercitan los músculos, más 
fuertes y fibrados se vuel-
ven. Mugendo requiere el 
uso de ejercicios y técnicas 
que requieren mucha aten-
ción mental, esa atención 
nos ayudará al auto-control.

Pérdida de estrés
Sinceramente creemos que 
mugendo es la mejor activi-
dad para reducir el estrés 
que existe, en cada clase 
trabajamos con intensidad 
físico-mental alta, de forma 
que el alumno sólo pueda 
estar pendiente de los co-
mandos que se le piden, 
dejándole pensar y sin ago-
biarse por otras cosas. 

Incremento de concentra-
ción y focalización
La reducción del estrés pro-
porciona calma interior. 
La calma interior mejora 
la relación cuerpo y men-
te. Las clases de mugendo 
equilibran dicha relación, 
y como resultado surge de 
forma natural y constante 
el incremento de concentra-
ción y focalización. A través 
de nuestra agenda de segui-
miento personal garantiza-
mos un mejor rendimiento 

académico. Estimulamos la 
creatividad, el rendimiento 
escolar a través de premios 
o recompensas.

Mugendo le puede ayudar 
a ser más feliz
La felicidad se logra con la 
suma de las pequeñas cosas 
y metas conseguidas. La 
práctica de mugendo-artes 
marciales, ayudará al niño 
a sentirse más en forma, 
más fuerte, más flexible, 
con mayor salud y ener-
gía, con una sensación de 
confianza, concentración, 
calma interior y seguridad 

personal que transmitirá a 
su entorno generando una 
vida social y familiar más 
activa. En definitiva, hará 
que se sienta mejor y más 
feliz con uno mismo y con 
su entorno.

Nuestro lema es: Quere-
mos influir positivamente 
en la educación de nuestros 
hijos puesto que son los 
líderes del mañana. 

Entrenamiento armónico 
de todo el cuerpo
Se notará una mejora en 
la coordinación, agilidad.  
Esta mejora es gracias a la 

combinación de ejercicios, 
que se realizan mediante 
movimientos de brazos y 
piernas.

La repetición de estos 
ejercicios, tanto por grupos 
como con material de entre-
namiento adecuado, produ-
ce un significativo progreso 
de la coordinación y de la 
agilidad. Estos factores son 
muy útiles en las activida-
des cotidianas. La buena 
coordinación hace más fácil 
la realización de las tareas 
físicas diarias, además de 
mejorar la práctica de otros 
deportes o actividades.

MUGENDO EN RUBÍ

Les garlandes de llum
URBANISME CASOLÀ (O D’ESTAR PER CASA)

Josep Milà i Alba
Arquitecte, dibuixant i escriptor 
a estones, rubinenc



Divendres, 24 de març de 202316

DIVENDRES 24 DE MARÇ

Roald Dahl a Lectors, al tren!
Marató de lectura en veu alta 
d’una de les seves obres més ir-
reverents, Els Culdolla 
17h Lectors, al tren! C. Magí Raméntol,3

Xerrada Maria Magdalena 
y los apóstoles
Daniel Gambús
18h Societat Teosófi ca de Rubí. 
C. Sant Pere, 8.

DISSABTE, 25 DE MARÇ

Rubí Brilla al Mercat
Informació sobre l’estal-
vi i l’efi ciència energè� ca 
10 a 13.30 h en la plaça del Mercat 

La Trocalleria
Espai on es poden intercanviar objec-
tes, allargant la seva vida ú� l i prevenint 
residus.
10.30h a la Plaça Catalunya

Ruta d’street art
Visita guiada a les obres d’art urbà de 
Rubí
11h  Punt de trobada: Pl. Josep 
Tarradellas 
Gratuït | Inscripcions  info@rubiguiem.
com o per WhatsApp 620565 321

Música per a nadons
Concert-taller per a infants
11h a la Biblioteca Mestre Mar� 
Tauler  | Inscripció al 93 699 84 53

Els nous colors del metall
Cicle de Música per a la pe� ta infància
11.30h a l’Ateneu Municipal, C. Xile, 3
Gratuït amb inscripció prèvia

Lectura de poesia feminista i música
Recital amb Rodautors
18h a l’Ateneu Municipal
C. Xile, 3 | Gratuït

DIUMENGE, 26 DE MARÇ

Ruta d’street art
Visita guiada a les obres d’art urbà de 
Rubí
11h  Pl. Josep Tarradellas 
Gratuït | Inscripcions  info@rubiguiem.

com o per WhatsApp 620565 321

Colors, història, art i simbologia de les 
banderes
Conferència amb el Grup de Vexil·lologia 
i FlagLab
11h a l’Ateneu Municipal, C. Xile, 3
Tauler, C. Aribau, 5 | Gratuït 

Els tres ossos
Espectacle familiar programat per La Xar-
xa. Cia Estaquirot Teatre
18h al Teatre la Sala, C. Cervantes, 126
5€/6€ a teatrelasalarubi.koobin.cat/

Píndoles: teatre breu en espais vius
Espectacle teatral
18h a l’Ateneu Municipal,
C. Xile, 3 | Gratuït

Concert de Primavera 2023 de l’Obrador 
Coral de Rubí
Amb la par� cipació de la Coral del Club 
Muntanyenc de Sant Cugat i membres 
d’An� cs Escolans de Montserrat
20h a Església de Sant Pere | Taquilla 
inversa

DILLUNS, 27 DE MARÇ

L’evolució del catalanisme
A càrrec de Joan Manuel Tresserras i Gaju
18h a la Biblioteca Mestre Mar� 
Org. Aula d’Extensió Universitària

DIMARTS, 28 DE MARÇ

10a Cantata Escolar de Rubí
Cantata Escolar dels 4t de primària de la 
ciutat 12h en El Castell,

Taller de construcció de trampes 
de vespa asià� ca
Aprèn a crear aquests paranys per dismi-
nuir la predació d’abelles
18h a l’AV Castellnou, 
Can Tapis (c. Berga, s/n) | Gratuït 

Cinefòrum: Leones por corderos
Per entendre els misteris que s’amaguen 
a la rebo� ga de les guerres
18.30h a la Biblioteca 

DIMECRES, 29 DE MARÇ

JoxMi
Servei d’escolta i

acompanyament emocional
16h a l’Espai Jove Torre Bassas,
Gratuït amb inscripció prèvia

Dimecres manetes
Servei d’autoreparació de pe� ts 
aparells elèctrics i electrònics
17h a l’Ateneu Municipal,

L’hora del codi
Introducció al mètode de programació de 
Codelearn
18.30h a la Biblioteca Mestre Mar� 
Tauler, Gratuït amb inscripció prèvia

Joan Guerrero: El camí d’un vell fotògraf
Cicle Explica’ns el teu rotllo del Grup Fo-
togràfi c El Gra
18.45h al Casal Cívic Comunitari de Rubí. 
C. Magallanes, 60 | Gratuït

DIJOUS, 30 DE MARÇ

Ruta a Sant Feliuet
Gaudeix de la vida en gran!
9.30h Punt de trobada: carretera C-1314 
(Auditori del Centre Civic La Cruïlla)
Gratuït amb inscripció prèvia 

Fons Next Genera� on i sector Industrial
Sessió informa� va
10h a Sala Fòrum, Masia Can Serra

DIVENDRES, 31 DE MARÇ

Ruta a Sant Feliuet
Gaudeix de la vida en gran!
9.30h al punt de trobada: carretera C-1314 
(Auditori del Centre Civic La Cruïlla)
Gratuït amb inscripció prèvia

Ac� vat per la salut!
L’Ajuntament de Rubí organitza una jorna-
da ma� nal per promoure la salut i l’ac� vi-
tat � sica entre les persones majors de 60
10h al Pavelló Poliespor� u de la Llana, 
C.Can Claverí, s/n
Gratuït amb inscripció prèvia 

No place like home
El Documental del Mes
19h a l’Ateneu Municipal,
C. Xile, 3 | Gratuït

DISSABTE, 1 DE ABRIL

La Trocalleria

10.30h a la Pla. del Dr. Pearson

Kundalini tantra ioga
Recupera el teu poder crea� u
11h a la Biblioteca Mestre Mar� ,
C. Aribau, 5. a l’Auditori | Gratuït

Els racons del bosc
Cicle de Teatre per a la pe� ta infància
11.30h a l’Ateneu Municipal, C. Xile, 3
Gratuït amb inscripció prèvia

DIMECRES, 5 DE ABRIL

Quin lloc ocupa la Terra dins l’univers?
A càrrec de Marc Boqué Peña
18h a l’Ateneu Municipal,
C. Xile, 3 | Planta baixa
Gratuït amb inscripció prèvia

DIMECRES, 12 DE ABRIL

Taller: Dimecres “manetes”
Servei d’autoreparació de pe� ts 
aparells elèctrics i electrònics
10h a Auditori Museu 
Etnogràfi c Vallhonrat.
Pl. Montserrat Roig | Gratuït

DIJOUS, 13 DE ABRIL

Formació per a la prevenció del mal ús 
de pantalles per a famílies d’adolescents 
i joves
Taller adreçat a famílies amb l’objec� u de 
tractar l’ús de pantalles que fan els seus 
fi lls i fi lles (mòbil, tauletes, videojocs...)
17.30h a l’Ateneu Municipal, C. Xile, 3
Gratuït amb inscripció prèvia

Coltrane i la New Thing
Cicle Camps de Cotó 2.0, Xerrades sobre 
jazz
19.30h a l’Ateneu Municipal,
C. Xile, 3 | Gratuït

DIVENDRES, 14 DE ABRIL

Ruta a Can Xercavins
Gaudeix de la vida en gran!
9.30h al punt de trobada: carrer Santa Te-
resa, 24 (porta de l’amfi teatre)
Gratuït amb inscripció prèvia

La Maternal
Cicle Gaudí
20h al Teatre la Sala 



L’ENTREVISTA

“El curt ‘Ara Crema’ ha fet que es parli una 
mica més dels abusos sexuals a la infància”

-Quan vas començar a inte-
ressar-te per la fotografia?
-Des de petita em va interes-
sar molt el món de la fotogra-
fia. Va ser el meu pare, que 
havia estat al Grup Fotogràfic 
El Gra, qui em va donar una 
càmera fotogràfica analògica 
i em va ensenyar. Vam mun-
tar un laboratori al lavabo 
de casa i vaig començar a 
experimentar i a aprendre. 
Vaig començar a fer fotos a 
la gent del meu voltant, el 
dia a dia. Sempre he tingut 
clar que volia dedicar-me al 
món de la fotografia i em vaig 
concentrar per assolir aques-
ta meta, tot i que al principi 
pensava en la foto fixa.

-En quin moment t’obres 
també al món audiovisual?
-Vaig fer batxillerat artístic 
a La Massana i després vaig 
anar a l’Escola de Mitjans 
Audiovisuals de Barcelona 
(EMAV), on vaig fer el Grau 
Superior d’Imatge. Allà vaig 
descobrir també tot el món 
audiovisual i el cinema... i 
també em va agradar molt. 
Tenia molt clar que volia ser 
directora de fotografia. Des-
prés de dos anys a l’estranger, 
fent algunes pràctiques i 
treballant per subsistir, vaig 
tornar. Era el moment d’in-
gressar a l’Escola Superior 
de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya (ESCAC), que és 
molt cara, però on pots fer 
pràctiques, projectes, on els 
professors són gent del sec-
tor, amb contactes... Jo tenia 
una meta i aquest era el camí.

-L’ESCAC et va obrir portes?
-A l’ESCAC hi ha molta com-
petitivitat. Són dos anys ge-
nerals i dos d’especialització. 
Només accedeixen 12 alum-

nes a cada especialitat. Has 
de tenir els millors projectes, 
un bon portfoli, treballar 
molt... Jo volia entrar a direc-
ció de fotografia i finalment 
ho vaig aconseguir.

- ‘Animal salvatge’ va ser el 
projecte de final de carrera 
i va estar als Premis VOC i 
als Gaudí.
-Sí, vaig tenir sort, però tam-
bé hi ha molta feina i molt 
d’esforç al darrere. Va ser un 
gran final de carrera i em va 
ajudar molt. Era el 2019 quan 
vaig acabar a l’ESCAC i el 2020 
començava les pràctiques en 
una pel·lícula i en un rental de 
material de càmera. I llavors 
ens van confinar.

-El confinament va ser molt 
dur per tothom, però tu dius 
que va ser sanador per a tu. 
Per què?
-Patia com tothom sobre 
què passaria... a mi em pre-
ocupava el meu futur, era el 
meu primer any, tenia accés 
a fer pràctiques i, de sobte 
tot aturat. Va ser sanador per 
mi perquè vaig poder fer ‘Ara 
crema’, que és un curt auto-
biogràfic sobre els abusos en 
la infància. La persona que 
va abusar de mi era el meu 
padrastre i jo només tenia 12 
anys. El 2008 ho vaig dir i ell 
va marxar. Pensava que tot 
estava bé, però no ho estava. 
Al final el vaig denunciar i va 
ser un procés judicial molt di-
fícil. El 2019, quan finalment 

es va poder vendre la casa 
on aquell home havia viscut 
amb la mare, vaig decidir 
cremar el sofà. No volia que 
aquell sofà on havia patit la 
majoria dels abusos entrés a 
la casa nova. 

- Ho vas cremar.
- Sí. Aquí a prop. Acompa-
nyada de la mare i dels amics 
més íntims, vam cremar-lo. 
Vaig deixar una càmera fixa 
i vaig gravar amb una altra. 
Després vaig pensar, ara sí, 
ja ho he fet i ja està. Però 
al confinament vaig decidir 
veure les imatges. Vaig veu-
re que havien convocat un 
concurs confinat de curts 
experimentals i vaig pensar 
que podia fer-ho. Un curt 
experimental d’un minut 
per presentar a un concurs 
on m’obria al món i parlava 
dels abusos a la infància. El 
confinament també va ser 
sanador perquè vaig poder 
mantenir llargues converses 
amb el meu germà, que no 
havíem pogut tenir.

-Vas tenir por per exposar-te 
així?
-Al principi tenia molta por. 
El meu cercle més íntim i 
proper ho sabia, però hi 
havia molta altra gent que 

no. No sabia com reaccio-
naria la gent. A més com a 
víctima sempre tens por que 
no et creguin o de sentir-te 
culpable. Però no em volia 
victimitzar. 

Després de molts anys de 
teràpia i d’anys de diferents 
processos, el curt m’ha per-
mès alliberar-me, que pugui 
parlar-ne. A més, ‘Ara crema’ 
ha fet que es parli una mica 
més dels abusos a la infàn-
cia, que són més comuns 
del que es pensa, i això és 
molt important. Un infant 
no coneix els límits, no sap 
què està bé i que malament, 
ni tan sols tens clar què està 
passant. Majoritàriament, 
els abusadors són persones 
de confiança de l’entorn de 
l’infant i segurament amb 
una relació de poder sobre 
l’infant.

-El curt és críptic. Creus que 
tothom l’ha entès?
-Jo suggereixo coses i l’es-
pectador entén el que vol. 
Sí que diré que hi ha una 
qüestió de perspectiva de 
gènere: les dones han estat 
més receptives i ho han entès 
perfectament mentre que 
els homes, no. Suposo que 
aquests homes no s’han sen-
tit mai amenaçats o agredits.

-Has participat en col·loquis 
posteriors a les sessions dels 
Premis Voc per diferents 
indrets de Catalunya on s’ha 
presentat el curt.
-Sí, i algunes persones m’han 
agraït que hagi compartit 
aquest tema perquè elles no 
han estat capaces o en aquell 
moment en el qual estan en-
cara no poden parlar. Altres 
agraeixen que se’n parli i 
que algú doni veu als abusos 
sexuals en la infància. És im-
portant que es parli del tema, 
però costa molt de parlar.

-’Animal Salvatge’ i ‘Ara 
crema’ t’han obert moltes 
portes?
-Sí, sense dubte. S’han vist 
per tot Catalunya i se n’ha 
parlat. ‘Ara crema’ ha estat 
guardonat aquesta setmana. 
Durant els dos anys després 
del confinament he hagut 
de combinar dues feines. 
Per una banda, de tècnica, 
que em permetia guanyar 
diners, però no em satisfeia 
tant perquè és més mecànic, 
i per una altra de directora de 
fotografia, on puc ser més 
creativa i implicar-me emo-
cionalment, que és el que 
realment m’agrada, però on 
és difícil guanyar-te la vida, 
com a mínim, al principi. 

A poc a poc, i gràcies a 
treballs com aquests dos 
curts, en el sector se’m va 
conèixer més com a directora 
de fotografia i ja només em 
trucaven per aquesta feina. 
L’any passat ja vaig poder 
cobrar tots els projectes de 
directora de fotografia. Ha 
estat una transició natural 
fins que he aconseguit arribar 
on volia, amb molt d’esforç, 
però molt contenta.

-Durant aquest temps, quins 
projectes has realitzat?
-En molts, a vegades en cinc 
o sis de cop. He fet curts de 
ficció i curts documentals, he 
participat en tres llargs, he 
fet anuncis com el d’Alexia 
Putellas per Allianz, video-
clips, que són projectes on 
pots experimentar molt i tens 
llibertat per fer propostes. I 
també foto fixa, que és on va 
començar tot. En foto fixa, 
a més de fotos del dia a dia, 
també he fet per promoció 
d’obres de teatre, foto fixa 
de rodatge o pels cartells del 
projecte... Han estat anys 
molt intensos on he posat la 
feina per davant de tot i ara 
intentaré guardar una mica 
més de temps per la vida 
personal.

-És un món complicat el del 
sector audiovisual per les 
dones?
-És un món salvatge, on a 
les dones se’ns qüestionen 
moltes coses quan estàs en 
una situació de poder perquè 
normalment han estat els 
homes els que han ocupat 
els càrrecs de direcció. He 
tingut situacions complicades 
amb homes ja grans que es 
creuen que com fins ara han 
tingut el poder es poden ficar 
a la meva feina o rebaixar-te 
constantment. Per això, quan 
com a directora de fotografia 
haig de decidir el meu equip 
intento envoltar-me de per-
sones de confiança, principal-
ment dones, amb les quals la 
comunicació és més amable. 
A més les noves generacions 
ens comuniquem d’altres ma-
neres, no tan jeràrquiques.

- Un projecte que et faci 
especial il·lusió de cara al 
futur?
- Un projecte experimental 
i molt personal, fora dels 
ritmes de la indústria, que 
tirem endavant amb la meva 
parella, que és muntadora. 
Treballem amb negatius i 
amb imatges dels avis, nos-
tres i unes cartes que hem 
trobat. Em fa molta il·lusió. 

CRISTINA CARRASCO

La rubinenca Núria Gascón, de 29 anys, acaba de gua-
nyar amb el seu curt ‘Ara crema’ el premi del jurat al 
millor curt documental de la setena edició dels Premis 
Versió Original en Català (VOC). L’audiovisual, que parla 
dels abusos infantils, també va guanyar el premi al millor 
curt del Festival Confinat de Cinema Experimental i els 
Premis Fada de la Fundació Vicki Bernadet. En aquesta 
entrevista ens explica com ha estat el camí fins arribar 
a complir el seu somni, ser directora de fotografia.

NÚRIA GASCÓN BARTOMEU
DIRECTORA DE FOTOGRAFIA

La rubinenca Núria Gascón, durant un rodatge. CEDIDA

“Sempre he 
tingut molt clar 

que em volia 
dedicar al món 

de la fotografia”

“Al principi 
tenia molta por. 

No sabia com 
reaccionaria 

la gent. Com a 
víctima sempre 
tens por que no 

et creguin”
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Un moment de la inauguració de la mostra. CEDIDA

EXPOSICIONS

Visites guiada a les obres d’art urbà de Rubí
En el marc de la progra-
mació de la tercera edició 
de la Color Week, que la 
ciutat està celebrant entre 
el 20 i el 26 de març, aquest 
cap de setmana s’oferiran 
dues visites guiades a la 
ruta street art de la ciutat, 
que seran dissabte 25 de 
març i diumenge 26 a les 
11 h des de la plaça Josep 
Tarradellas. Per par� cipar-hi 
cal inscriure’s al WhatsApp 
620565321 i al correu info@
rubiguiem.com. Les acti-
vitats de dimecres, dijous 

i divendres es van ajornar 
pels tres dies de dol ofi cials 
decretats per la mort de 
tres veïns en l’incendi del 
carrer Saragossa dimecres 
al ma� . Segons el consistori, 
s’intentaran reprogramar 
més endavant.

Sí que s’han pogut fer 
les programades dilluns i 
dimarts. En aquest sen� t, 
dilluns el parc del Pinar 
va ser objecte d’una nova 
pintada col·lec� va que dona 
continuïtat a la qual van 
protagonitzar l’any passat 

els veïns de la zona.
Dimarts, Les Torres va 

acollir ‘Jocs i Color’, una 
edició especial del projec-
te ‘Juguem i respectem’. 
També dimarts 2es va fer 
l’ac� vitat COLOR i veus il-
lustradores a l’An� ga Esta-
ció, on nou integrants del 
grup de lectura Veus de 
Dona van explicar anècdo-
tes de la seva vida a Rubí i, 
a par� r d’aquestes, nou ar-
� stes del col·lec� u CIRC van 
crear una il·lustració única 
per a cadascuna. / DdR

L’ar� sta Sergi Marcos inaugura ‘Papers al vent’, 
una visió plàs� ca del haiku català, a Badalona

REDACCIÓ

L’ar� sta local Sergi Marcos 
va inaugurar dijous 16 de 
març a l’espai Betúlia de 
Badalona ‘Papers al vent’, 
una exposició on ofereix la 
seva visió plàs� ca del haiku 
català. El haiku és una de les 
formes de poesia tradicional 
japonesa més estesa i es 
tracta d’una composició de 
tres versos.

La mostra està formada 
per una cinquantena de cre-
acions a par� r de la tècnica 
del collage i inspirades en 
l’antologia Llum a les golfes, 
de D. Sam Abrams, que recull 
96 autors i 1.596 poemes de 
haikus catalans, des del 1906 
fi ns al 2018.

“Per a mi el haiku és 
molt proper a la tècnica del 

collage, em permet treba-
llar d’una manera directa i 
aprofundir en l’impacte del 
poema”, apunta Sergi Mar-
cos. Aquesta no és la primera 
vegada que l’ar� sta rubinenc 

busca la interacció entre la 
pintura i la poesia.

“En els 18 anys que fa 
que em dedico a la pintura, 
el treball amb el collage i la 
poesia s’ha anat manifestant 

COLOR WEEK

CULTURA

esporàdicament, encara que 
és en els darrers deu anys 
quan més ho he treballat”, 
apunta. 

En aquest sentit, l’any 
2019 va realitzar una im-
mersió pictòrica a par� r de 
poemes de Joan Margarit.

Entorn de l’exposició, 
s’han organitzat diverses 
ac� vitats com dues visites 
guiades pel mateix ar� sta el 
dia 18 d’abril a les 19 h i el 24 
de maig a la mateixa hora. 
El 3 de maig també � ndrà 
lloc la presentació del llibre 
‘Llum a les Golfes’ de D. Sam 
Abrams. A més, també es 
faran visites escolars i tallers 
pel cicle superior de primària 
i 1r i 2n de l’ESO.

L’espai Betúlia està situat 
al carrer Enric Borràs, 43-47 
de Badalona.

SORTIDA 

Joan Guerrero, protagonista de 
l’Explica’ns el teu rotllo del març
El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’ ha 
preparat la sessió del mes de 
març de l’ac� vitat Explica’ns 
el teu rotllo, que en aquesta 
ocasió anirà a càrrec del 
fotògraf Joan Guerrero, que 
presentarà una selecció de 
fotos. 

Joan Guerrero Luque 
(Tarifa, 21 de marzo de 
1940) és un fotògraf nascut 
a Andalusia però establert 
des de la joventut a Santa 
Coloma de Gramenet. El seu 
treball fotoperiodís� c man-
té un emo� u rerefons poè� c 
i un fort compromís social. 
Guerrero ha treballat per 

diferents mitjans generals 
com El Periódico de Catalu-
nya, El Diario de Barcelona, 
El País o El Observador. Tam-
bé ha realitzat reportatges 
per països com Equador, 
Nicaragua o Brasil on va co-
operar amb el religiós Pere 
Casaldàliga. Reconegut amb 
diversos premis, ha realit-
zat més d’una cinquantena 
d’exposicions individuals i 
ha publicat una dotzena de 
llibres.

La sessió � ndrà lloc di-
mecres 29 de març a les 
18.45 h al Casal Cívic del c, 
Magallanes, 60. / DdR

El CER proposa una visita 
guiada pels paisatges 
d’infantesa de Neus Català
El Centre d’Estudis Rubi-
nencs  (CER)  organitza 
aquest diumenge 26 de 
març una sortida guiada 
dins del cicle ‘Descobrim la 
nostra història’. En aquesta 
ocasió, la sor� da està dedi-
cada als paisatges d’infante-
sa de Neus Català. La sor� da 
anirà fi ns als Guiamets, al 
Priorat, al poble natal de 
la supervivent dels camps 
nazis, que va viure durant 
molts anys a Rubí. Allà hi 
haurà una recepció a càrrec 
de l’alcalde, que explicarà 
els racons d’infantesa de 
Neus Català. El dinar es farà 
a Gratallops i durant la tarda 
es visitarà Falset, on també 

hi ha una plaça dedicada a 
ella, i l’ermita de Sant Grego-
ri, on hi ha un mirador on es 
veu tot el Priorat. La sor� da 
es fa amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Rubí i 
dels Guiamets, que es fan 
càrrec del preu de l’autobús. 
La sor� da � ndrà un cost de 
40 euros, incloent-hi guia, 
esmorzar, dinar, autobús i 
assegurança. Les inscripci-
ons es poden fer al correu 
sor� des.cer@gmail.com o 
presencialment al local del 
CER situat a la Biblioteca 
de 18 h a 20 h de dilluns 
a divendres. El telèfon i 
WhatsApp d’informació és 
el 620225919. / DdR

PREMIS

El rubinenc Rafael 
Font, premiat en 
un concurs de 
pessebres català

El pessebrista rubinenc Ra-
fael Font, pessebrista de 
Rubí, ha estat reconegut 
amb el tercer premi en el 
Concurs de Pessebres que 
organitza la Federació dels 
Casals de Gent Gran (FATEC) 
per les festes de Nadal a tot 
Catalunya. La FATEC aglu� na 
a uns 450 casals de tot Ca-
talunya i ajuda i coordina la 
tasca dels Casals de Gent 
Gran. / DdR

FOTOGRAFIA

A B O G A D O S

www.sangerabogados.com

Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
Tel. 696 579 909 / 639 358 487
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Un  cicle de músiques tradicionals del món, entre 
les novetats de la programació de l’Ateneu

CULTURA
LLIBRESEQUIPAMENTS

‘La Biblio a casa’, un projecte per dur 
material de préstec a persones que no 
poden moure’s per temes de salut

REDACCIÓ

La programació de prima·
vera arriba amb algunes 
novetats destacades, com 
és el cicle de concerts D’Ar·
rel, que acostarà al públic 
músiques tradicionals d’ar·
reu del món. Dins d’aquesta 
proposta, es donaran a 
conèixer veus emergents i 
projectes singulars des de 
la proximitat del directe més 
despullat.

Aquests concerts tin·
dran lloc amb periodicitat 
mensual, i a l’estiu es tras·
lladaran al jardinet en un 
format que permetrà ballar 
les persones assistents. La 
programació del cicle D’Ar·
rel per a aquest trimestre 
està protagonitzada pel 
grup de polifonies tradici·
onals d’arrel mediterrània 
Aluca Trio Vocal (14 d’abril), 
el duet de folk contempo·
rani Lofoten Cello Duo (12 

de maig) i el cantautor ewé 
Kodjo Senyo, que actuarà 
acompanyat de The Lesko 
Synergies (16 de juny).

També s’estrena aquest 
trimestre l’activitat Piano en 
família, recomanada per a 
famílies amb infants de 0 a 5 
anys. Les sessions d’aquest 
cicle portaran el públic per 
diferents èpoques, estils i 
emocions amb el piano com 
a fil conductor. Tindran lloc 
els dies 29 d’abril, 20 de 
maig i 17 de juny.

La programació també 
recupera els concerts de 
jazz i el teatre familiar al jar·
dinet, així com el retorn del 
curs de dibuix urbà (urban 
sketching).

Propostes habituals
Les propostes habituals de 
l’Ateneu també tornen. És 
el cas del club de lectures 
de filosofia contemporània i 
del club de lectura criminal. 

També repeteixen el cicle 
de conferències literàries 
‘Papers íntims. Diaris d’es·
criptors’ de Marina Porras, 
el ‘Camps de Cotó 2.0’ d’An·
dreu Fàbregas sobre música 
jazz i el ‘Conta’m una òpera’.
En l’àmbit de la creativitat, 
a banda del curs de dibuix 
urbà, s’ofereix formació en 
aquarel·la.

El cicle El Documen·
tal del Mes proposarà les 
pel·lícules Memòries del 
Tsunami (28 d’abril), The 
Pawnshop (26 de maig) i 
President (22 de juny). En 
l’apartat musical torna la 
programació de Vespres de 
Jazz i Versos i el 10è Cicle de 
Jazz. Finalment, també es 
podrà gaudir de teatre amb 
l’espectacle Siyahamba (27 
d’abril).

Activitats familiars
Pel que fa a activitats fami·
liars, tornen els tallers d’art 

La Biblioteca Municipal 
Mestre Martí Tauler i el 
Servei de Rehabilitació Co·
munitària de Rubí (SRC), del 
Consorci Sanitari de Terras·
sa, col·laboren en el pro·
jecte ‘La Biblio a casa’, que 
facilita material de préstec 
de l’equipament cultural a 
persones que, per motius 
de salut, no s’hi poden des·
plaçar.

El servei el proporcionen 
voluntaris i voluntàries de 
l’SRC, un recurs orientat a la 
recuperació de les persones 
que pateixen un trastorn 
mental greu en estreta col·
laboració amb aquestes, 
les seves famílies i la co·
munitat. El projecte satisfà 
un doble objectiu. Per una 

banda, evita que usuaris i 
usuàries de la Biblioteca que 
tenen problemes de salut o 
mobilitat reduïda deixin de 
gaudir del material d’aquest 
equipament com llibres, 
revistes o cd. De l’altra, 
promou el voluntariat amb 
l’objectiu d’ocupar el temps 
lliure de les persones de 
l’SRC d’una forma positiva, 
comunitària, terapèutica i 
integradora.

Les persones interessa·
des a gaudir d’aquest servei 
poden contactar directa·
ment amb la Biblioteca Mu·
nicipal Mestre Martí Tauler 
a través del telèfon 93 588 
70 00 (extensió #6824) o 
enviant un correu electrònic 
a b.rubi.mmt@diba.cat.

i creativitat per a infants 
a partir de 6 anys, amb 
sessions dedicades a les es·
cultures mòbils (15 d’abril), 
l’art de grattage (6 de maig) 
i les escultures de paper (3 
de juny).

Al jardinet de l’Ateneu, 
hi haurà teatre per a tota 
la família amb espectacles 
com Sant Jordi, la rosa i el 
drac (22 d’abril), Contes que 
porta el vent (13 de maig) 
i Contes que fan festa (10 
de juny).

A causa de l’alta deman·
da, les inscripcions per a les 
propostes familiars s’obri·
ran un mes abans de cada 
activitat per assegurar-ne la 
màxima accessibilitat.

Dilluns passat es va obrir 
el període d’inscripcions per 
als cursos, tallers i altres 
activitats que requereixin 
reserva de plaça, tant en 
línia com de manera presen·
cial al mateix equipament.

MÚSICA

Gran concert de primavera de l’Obrador Coral, amb la Coral del 
Club Muntanyenc de Sant Cugat i Antics escolans de Montserrat
L’Obrador Coral de Rubí ja 
ho té tot a punt pel tradici·
onal concert de primavera 
que oferirà aquest diumen·
ge 26 de març a les 20 h a 
l’església de sant Pere i que 
estarà dedicat a l’excantaire 
Àngel Parera. Enguany, la 
coral rubinenca ha comp·
tat amb la coral del Club 
Muntanyenc de Sant Cugat 

i amb membres dels Antics 
Escolans de Montserrat per 
tirar endavant una ambiciosa 
producció, que estrenaran 
diumenge a Rubí, però que 
també oferiran a altres es·
pais. Així, tornaran a inter·
pretar el concert el 22 d’abril 
a les 20 h al Monestir de Sant 
Cugat, mentre que el 6 de 
maig a les 20.30 h ho faran 

a la Basílica de Montserrat, 
en el marc dels actes de la 
Romeria.

El concert inclou obres 
litúrgiques de gran bellesa i 
dificultat vocal, ja que moltes 
de les obres són a sis i fins 
i tot vuit veus. La majoria 
de les peces són del segle 
XIX i d’autors catalans com 
Cererols (XVII), Pau Casals, 

Anselm Ferrer i Antoni Nico·
lau, però també de l’alemany 
Joseph Rheinberger i el rus 
Piort Ilitx Txaikovski. “Es 
tracta d’obres que ens apor·
ten una gran pau espiritual, 
ens conviden a la reflexió, i 
ens apropen a l’època de la 
Setmana Santa”, apunten. El 
concert serà amb modalitat 
de taquilla inversa. / DdR

TEATRE

La Sala acull l’espectacle
familiar ‘Els tres ossos’
El teatre La Sala acollirà 
aquest diumenge 26 de 
març a les 18 h l’espectacle 
familiar ‘Els tres ossos’, a 
càrrec de la companyia 
L’Estaquirot Teatre. Aquesta 
nova proposta programada 
per La Xarxa és una recrea·
ció del conte de La Rínxols 
d’Or; però els ossos, en 
aquesta versió, passen a 
ser els principals protago·
nistes. Els nostres ossos es 
dediquen a recollir fruita 
del bosc per fer melmelada. 
L’aventura comença quan 
l’os petit, tot sol i per primer 

cop, emprèn un llarg viatge 
per anar a buscar mel. Amb 
l’ajuda dels animals que 
viuen al bosc va trobant el 
camí i, un cop aconseguida 
la missió, torna content cap 
a casa. En el moment de 
l’hora de dinar preparen 
una bona sopa i, mentre es·
peren que es refredi, surten 
a passejar. Quan són fora es 
presenta la Rínxols d’Or, una 
noia molt tafanera i trapella, 
que acaba alterant l’harmo·
nia familiar. El preu de les 
entrades és de 6 € i 5 € per 
als socis de La Xarxa. / DdR
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Carrefour Express
Carrefour Express abrió 
sus puertas el pasado mes 
de junio, en la calle Joan 
Maragall. Los supermerca-
dos estos están diseñados 
para favorecer una compra 
cómoda y agradable y la 
mejor relación calidad, pre-
cio y servicio del mercado.

El personal siempre 
atento y amable, los bue-
nos productos y la buena 

ubicación, entre otros, ha-
cen de este establecimiento 
un buen sitio para hacer la 
compra.

Podemos encontrar des-
de platos preparados, bebi-
das, alimentación, así como 
los mejores productos fres-
cos como carne y fruta.

Sin olvidarnos, por su-
puesto, de las secciones de 
droguería y perfumería.

El horario de Carrefour 
Express es:

De lunes a domingo de 
9.00h a 22.00h. Festivos 
mismo horario.

Como novedad en breve 
los podremos encontrar en 
el servicio de GLOBO.

C/ JOAN MARAGALL, 29

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona

Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ

primavera/verano

SERVEIS
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Com evitar l’encrespament
del cabell quan plou

Colors d’ungles antiestrès 
que pots usar per a anar a 

treballar

Peu AMIC

Treu la humitat del cabell amb 
una tovallola absorbent mit-
jançant suaus moviments i 
evita friccionar.

El frizz es coneix també com a 
cabell encrespat, i en els me-
sos d’hivern, i amb pluja, és 
quan més ocorre. Encara que 
la pluja no és l’única respon-
sable perquè la deshidratació 
també fa que el pèl estigui 
crespat. Per a evitar-ho, se-
gueix els següents consells.
Protegeix el teu pèl dels can-
vis de temperatura. El pas del 
fred del carrer als ambients 
caldejats per les calefaccions, 
és una de les causes de l’en-
crespament. Per a evitar-ho, 
hem de resguardar el cabell 
sota un capell o caputxa abans 
de sortir al carrer i dur-lo tota 
l’estona.
Renta el teu cabell amb aigua 
temperada. Mai massa calen-
ta.
Asseca el teu pèl sense fregar. 

Treu la humitat del cabell amb 
una tovallola absorbent mit-
jançant suaus moviments i 
evita friccionar.
Redueix l’ús d’eines tèrmi-
ques. Amb la calor, la cutícula 
es ressent, s’obre i s’afebleix. 
En fer-ho, apareix l’encres-
pament. Quan utilitzem ei-
nes tèrmiques, emetem calor 
directa al cabell i eliminem 
la humitat pròpia que té. Per 
això la calor és un dels factors 
que més deshidrata el cabell i, 
per tant, una de les principals 
causes de l’encrespament. El 
millor és deixar-ho assecar a 
casa al seu aire.
Si seques el pèl, fes-ho bé. Surt 
de casa amb el pèl comple-
tament sec, però deixant-lo 
reposar almenys cinc minuts. 
Asseca’l amb un difusor a tem-
peratura mitjana.
Fes servir bé el raspall. L’ideal 
és emprar raspalls de truges 
naturals per a evitar que el pèl 
s’electritzi. Els iònics són bons 

aliats per a combatre l’encres-
pament.
Mantingues el cabell sempre 
hidratat. No importa si són 
�ins o gruixos, arrissats o lli-
sos, si estan deshidratats, es 
cresparan.
Fes servir productes antifrizz. 
Són fórmules de tractament 
capil·lar especialment disse-
nyades per a combatre l’en-
crespament.
Porta el cabell recollit. Deixa 
la cabellera per a un altre dia i, 
si plou, opta per recollir el pèl 

Sabies que existeixen colors 
que eviten l’estrès? Els pots 
fer servir a la roba, a les parets 
de casa, i també a la teva mani-
cura! Pren nota.

1. Pastel.
Existeixen una in�initat de to-
nalitats en colors pastel que 
redueixen l’estrès, i aquest 
truc visual funciona encara 
més si el portes en les teves 
ungles. A més de donar-te un 
toc elegant, són tons molt ver-
sàtils que pots combinar amb 
els teus out�its. Des del groc 
vainilla �ins al blau cel, són al-
guns dels colors que pots por-
tar en les teves ungles.

2. Blau.
Aquest és un color que et 
transmetrà seguretat i rela-
xació. És el to ideal si el que 
cerques és donar-te aquests 
petits parèntesis laborals. Hi 
ha molts tons de blaus que 
pots usar en la teva manicura, 
des del blau cel �ins a l’elèctric. 

amb trenes o cues.
Evita tocar-te el pèl. Les nos-
tres mans contenen olis natu-
rals que embruten encara més 
el nostre cabell.
Tria bé el teu tall. Hi ha talla-
des de cabells estratègiques 
que ens ajuden a combatre 
l’encrespament. Sens dubte, 
com més llarga sigui la cabe-
llera, menys es cresparà, ja 
que les puntes suporten un 
major pes que impedeix una 
ondulació excessiva no desit-
jada.

Una estupenda elecció de co-
lor per a tenir unes ungles que 
transmetin relax és el blau co-
balt o l’indi.

3. Neutres.
Els tons neutres ens ofereixen 
una gran varietat de colors 
com els beix, grisos o mar-
rons. A més, són tonalitats 
molt fàcils de combinar amb 
qualsevol out�it. El beix i els 
tons neutrals tenen un efecte 
calmant, ja que ens provo-
quen un estat de tranquil·litat 
i relaxació. Inspira’t en el cel 
ennuvolat, l’hivern, o en el 
blanc dels núvols per a do-
nar-li color a les teves ungles.

4. Verd.
Un color que ens recorda a la 
tranquil·litat dels paisatges de 
la naturalesa, sens dubte és 
el verd. No ho havies pensat? 
Estar en contacte amb la natu-
ralesa t’ajuda a aixecar l’ànim 
i a relaxar-te. A més, ja gairebé 
es ve primavera i aquest color 
estarà en tendència.

BELLESA I MODA
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El primer equip de la 
Rubinenca perd el lideratge

ESCACS

El primer equip de la Rubi-
nenca ha perdut el liderat-
ge de la lliga catalana i ha 
deixat escapar la primera 
oportunitat d’ascens direc-
ta a Segona Divisió. El duel 
contra el Cerdanyola va ser 
molt igualat, però la mala 
sort i el cansament per unes 
partides molt llargues va 
propiciar que el resultat final 
fos de 5,5-4,5, favorable al 

Cerdanyola. Ara, els rubi-
nencs tenen dues setmanes 
amb dos matxs decisius per 
aconseguir l’ascens.

Pel que fa a la resta 
d’equips, el B va perdre 6-4 
contra el Cerdanyola C, el 
tercer equip va fer taules 
contra el Martorell C, el D 
va guanyar al Terrassa D i el 
Sub-12 va fer taules contra 
el Martorell. / AER

Segona Div. Fem. G.2 P.J. Pts.

1. Can Trias 18 43

2. Jabac i Terrassa 18 41

3. Pirineus 17 38

4. Pirinaica 18 37

5. Olímpic Can Fatjó 19 33

6. Montmajor 19 32

7. Navàs 19 30

8. Calaf 18 24

9. Andorra B 18 19

10. Base Montcada 18 15

11. Capellades 19 12

12. Moià 18 9

12. Badia 17 4

Primera Cat. Gr. 2 P.J. Pts.

|1. Mollerussa 21 48

|2. Atl. Lleida 21 47

|3. UE Rubí 21 42

|4. Sabadell B 21 37

|5. Guineueta 21 33

|6. Sant Cugata 21 32

7. San Mauro 21 32

8. U. Llefià 21 30

9. Martinenc 21 30

10. Horta 21 28

11. Pirinaica 21 25

12. Igualada 21 24

13. Turó Peira 21 16

14. Balaguer 21 15

|15. Tàrrega 21 13

|16. Alpicat 21 10

Segona Cat. Gr. 4B P.J. Pts.

1. Atlètic Montcada 18 49

2. Montcada 18 37

3. Ripollet 18 35

4. Tibidabo 18 28

5. Can Rull 18 28

6. Badia 18 20

7. Sabadell Nord 18 16

8. Natació Terrassa 18 16

9. Olímpic Can Fatjó 18 15

10. San Lorenzo 18 12

Tercera Cat. Gr. 6 P.J. Pts.

1. J. 25 Septiembre 23 59

2. Sabadellenca 23 50

3. Sant Cugat B 23 47

4. Júnior 23 45

5. Sant Quirze B 23 45

6. Fund. Terrassa 23 39

7. Matadepera 23 37

8. La Farga XXI 23 36

9. UE Rubí B 23 34

10. Can Trias 23 34

11. Can Parellada 22 25

12. Llorença 23 23

13. San Cristóbal B 23 22

14. Juan XXIII 23 22

15. Roureda B 23 21

16. Castellbisbal 23 20

17. C. Sabadellès 23 18

18. Les Fonts 22 7

FUTBOL

Quarta Cat. Gr. 13 P.J. Pts.

1. PB R. Llorens 18 39

2. Olímpic C. Fatjó B 19 36

3. San Cristóbal C 19 33

4. Culture Catalunya 18 32

5. Barberá And. B 19 32

6. Base Ripollet 17 27

7. Sabadellenca B 16 27

8. Atl. Montcada 18 25

9. Aristoi Football 19 25

10. Castellar B 15 16

11. Montcada B 18 15

12. D’Aran 17 14

13. UE Rubí C 17 3

WATERPOLO

Divisió Honor Masc. P.J. Pts.

1. CN Sabadell 16 32

2. Zodiac CNAB 16 31

3. CN Terrassa 17 29

4. CN Barcelona 17 29

5. CN Mataró 17 27

6. SC Tenerife 17 26

7. CE Mediterrani 17 25

8. CN Sant Andreu 17 23

9. CN Catalunya 17 22

10. Real Canoe 17 20

11. CN Caballa 16 18

12. CN Rubí 16 18

Divisió Honor Fem. P.J. Pts.

1. CN Mataró 19 37

2. CN Sabadell 18 35

3. CE Mediterrani 18 32

4. CN Sant Andreu 18 31

5. CN Terrassa 18 30

6. CN Catalunya 19 28

7. SC Tenerife 19 28

8. Atl. Barceloneta 18 24

9. CN Rubí 19 24

10. CN Sant Feliu 18 22

11. CDN Boadilla 18 20

12. EW Zaragoza 18 19

Elit Iberdrola Fem. P.J. Pts.

1. Cent Patins 13 35

2. CPL Valladolid 13 28

3. Tucans 13 24

4. Vila-real 12 18

5. Tres Cantos 12 14

6. CB Tsunamis 12 12

7. Skulls Almàssera 12 11

8. CP Madrid 13 8

Elit MasculÍ P.J. Pts.

1. Molina Sport 16 47

2. CPL Valladolid 16 34

3. HC Castellón 16 28

4. Tres Cantos 16 28

5. Arona Tenerife 16 26

6. CHC Las Rozas 16 24

7. Cent Patins 16 23

8. Espanya Palma 16 23

9. Playas Oropesa 16 7

10. Skulls Almàssera 16 0

HOQUEI LÍNIA BÀSQUET

CLASSIFICACIONS

Segona WeLeague7 P.J. Pts.

1. Insecor 10 28

2. CB Terlenka 9 24

3. CEF Can Mir 9 20

4. PB St. Vicenç 10 17

5. D. Team Anoia 9 14

6. UE Sitges 9 9

Segona Cat. Masc. P.J. Pts.

1. CEB Sant Jordi 19 36

2. CIC 18 31

3. Sant Ignasi 17 30

4. Sant Joan 18 30

5. Santa Coloma B 18 29

6. CE Laietà 19 27

7. CB Ripollet 18 26

8. SD Espanyol 18 26

9. UE Barberà B 18 26

10. Cerdanyola B 17 24

11. Grup Barna B 19 24

12. Bufalà Verd 19 24

13. Manyanet 18 21

Segona Cat. Fem. P.J. Pts.

1. Manresa B 20 36

2. Sant Joan Despí 20 35

3. Cornellà 20 34

4. Bàsquet Molins 20 33

5. Sedis Efausa 20 33

6. CEB Sant Jordi 20 33

7. JET Terrassa 20 33

8. Sant Nicolau B 20 29

9. Balaguer B 20 28

10. CN Sabadell 19 27

11. UE S. Cugat N 20 25

12. CN Terrassa B 20 24

13. CB Santpedor 19 24

14. Sant Cugat 20 23

ATLETISME

Plata per Aketza Sumell i bronze per Iván 
García al Campionat d’Espanya Sub-18
L’atleta rubinenc Aketza 
Sumell ha aconseguit la 
medalla de plata en salt 
d’alçada en els Campionats 
d’Espanya de pista coberta 
Sub-18 que s’han disputat 
a Salamanca. Sumell, de 
l’Hospitalet Atletisme, ha 
quedat en segona posició 
amb un salt d’1.97 m, que ha 
suposat la seva millor marca 
personal. El primer lloc ha 
estat per Jaxier Sotomayor, 
que va saltar 1.99 m. També 
s’ha penjat una medalla l’at-
leta de la Unió Atlètica Rubí 
Iván García, concretament 
el bronze en els 60 m llisos 
amb una marca de 6.88, la 
millor marca catalana de la 
seva categoria.

D’altra banda, en els 60 
m llisos, Alba Rodríguez ha 
fet el seu millor registre per-
sonal amb 7.80 i ha caigut 
a la semifinal, quedant en 
catorzena posició general. 
Ferran Soler, en la mateixa 

prova, també ha quedat 
eliminat a la semifinal, però 
ha superat la seva millor 
marca, que ara és de 7.09 
i ha quedat dins del top 10. 
També ha corregut els 60 
m llisos, Ian Martínez, que 
sortia d’una lesió important 
i s’ha quedat a les portes de 
la semifinal amb un temps 
de 7.21 i una merescuda 

dissetena posició.
Als 200 m llisos, Ferran 

Soler ha quedat eliminat 
per trepitjar la línia interior 
del seu carril després d’ha-
ver aconseguit un temps 
de 22.59, que li garantia la 
participació en el Campionat 
d’Espanya a l’aire lliure.

Finalment, l’atleta ru-
binenc Adrià Macías, del 

Iván García i Aketza Sumell van marxar del Campionat d’Espa-
nya Sub-18 de pista coberta amb medalla. CEDIDES

Runcaf, va participar en la 
final dels 3.000 m llisos en la 
seva primera participació en 
la competició nacional i va 
acabar en catorzena posició 
amb un temps de 9:04.

Campionat d’Espanya Auto-
nòmic de Cros
El rubinenc Adrià Macías, 
del RunCaf, va participar 
el passat cap de setmana 
als campionats d’Espanya 
autonòmcis Sub-18 de Cros, 
disputats a Pamplona. Ma-
cías va finalitzar en una 
magnífica setena posició en 
un dur circuit de 6 km, amb 
un temps final de 19m55s, a 
menys d’un minut del gua-
nyador. La selecció catalana 
en el seu conjunt va obtenir 
la victòria. 

Macías se centrarà ara 
a disputar els campionats 
d’Espanya a l’aire lliure en 
la distància dels 3,000 m 
llisos. / DdR

El duel contra el Cerdanyola va ser molt igualat, però els juga-
dors rubinencs finalment van cedir el triomf. CEDIDA
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WATERPOLO

El Femení del CN Rubí s’allunya 
de les posicions de descens

REDACCIÓ

El Sènior Femení del Club 
Natació Rubí ha fet un salt 
important per garantir la 
permanència a Divisió d’Ho-
nor després d’imposar-se 
al CN Sant Feliu, un rival 
directe, a domicili. Les juga-
dores van guanyar 12-15 i 
ara estan en novena posició 

amb 24 punts. 
També va aconseguir 

el triomf el Sènior Masculí 
contra el Tenerife, sisè clas-
sifi cat. Els jugadors de Rui 
Tiago van guanyar 10-13, tot 
i que segueixen com a cuers 
a Divisió d’Honor amb 18 
punts, els mateixos que el 
CN Caballa. 

Natació i triatló

Pel que fa a la secció de 
natació, els nedadors del 
club van par� cipar en una 
compe� ció a Berga en dife-
rents proves, mentre que en 
triatló Ricard Valenzuela va 
compe� r en el Duatló Popu-
lar de Vallecas, a Madrid, on 
va assolir la 35a posició a la 
classifi cació general i la 26a 
en federats.

ATLETISME

El 14 de maig torna la Cursa 
de Muntanya de Rubí, que 
enguanya arriba a la 21a 
edició sota el lema ‘Tornen 
els pernils’. El recorregut de 
la prova serà exigent, com 
és habitual, i contempla 
una pe� ta modifi cació que 
deixa la distància en els 12 
km. En els avituallaments 
no haurà gots i per tant els 
par� cipants hauran ‘anar 
amb els seus bidons, gots o 
recipients amb la voluntat 
de reduir la generació de 
residus. 

La Pernil Challenge, 
com s’ha batejat la prova, 
� ndrà un pernil en el km 
8, que s’endurà el corre-
dor que l’agafi i el porti 
corrents fins a la meta. 
També hi haurà marcat un 
tram Strava pels més fans 
i competitius d’aquesta 
aplicació.

També hi haurà la cursa 
infan� l, que es farà després 
de l’arribada, i no faltarà 
l’entrepà de botifarra, el 
premi local de Rubí d’Arrel 
i els sortejos dels diferents 
col·laboradors. / DdR

Inscripcions 
obertes per 
la Cursa de 
Muntanya

Diana Castro es proclama 
campiona de Catalunya

PETANCA

La rubinenca Diana Castro 
s’ha proclamat campiona 
de Catalunya de petanca 
en la categoria individu-
al. La jugadora de la UP 
Las Torres-Rubí va dispu-
tar un torneig impecable i 
va demostrar tota la seva 
qualitat. Va guanyar una 
jugadora del Santa Coloma 
a semifi nals i a la fi nal es va 
imposar a una jugadora del 
Sants, que havia guanyat 
a semifinals la rubinenca 
Sílvia Garcés, que fi nalment 
va ser tercera.

Pel que fa a la resta de 
par� cipants de Rubí, Víctor 
García també va acabar 
al podi. A la semifinal va 
perdre contra un jugador 
del Castelldefels, que li va 
barrar el pas a la fi nal. Final-
ment, va quedar en tercer 
lloc, sumant un nou podi al 
seu palmarès. Pel que fa a 
la resta de jugadors de la 
UP Las Torres, David Tuya 
va acabar sisè i Rume, setè. 
Cap dels juvenils va aconse-
guir classifi car-se entre els 8 
millors. / UP Las Torres

BOXA

Laura Jiménez i Sebas� án 
Vargas, del Club Boxea Vega, 
han par� cipat en una vetlla-
da celebrada a la localitat 
d’Arad, a Romania. Els dos 
boxejadors són entrenats 
per Víctor ‘Lá� go’ Vega i van 
anar a Romania amb una 
delegació catalana, on tam-
bé hi havia altres boxejadors 
de clubs de Catalunya.

Laura Jiménez es va tro-
bar amb una contrincant 
amb molta experiència i 
encara que es va moure bé 
va perdre als punts. 

Per la seva banda, Se-
bas� án Vargas va dominar 
el seu combat i amb un 
alt ritme es va imposar de 
forma clara i contundent 
als punts, demostrant la 
bona evolució en la seva 
boxa.  / DdR

Dos boxejadors 
par� cipen 
en una vetllada 
a Romania

GIMNÀSTICA

El GAER ha par� cipat amb 
diverses gimnastes en la 
segona fase de la Copa Ca-
talana, disputada a Sant 
Jaume d’Enveja, en diverses 
categories obtenint bons 
resultats. Especialment, 
l’equip de la categoria Base 
3P, que va aconseguir la pri-

mera posició i l’equip Base 
5G, que va ser segon. A més, 
Noa Molinuevo va aconse-
guir el triomf individual. 

El proper cap de set-
mana, les gimnastes de la 
categoria Base 6 es despla-
çaran a Lleida per disputar la 
mateixa compe� ció. / GAER

Bona actuació del GAER 
a la Copa Catalunya

Integrants de l’equip Base 3P del GAER, amb la copa. CEDIDA

Planti lla del Femení del CN Rubí. CEDIDA

Diana Castro, amb la medalla. CEDIDA



Atenea

Atenea y Artemisa
Artemisa

www.rodamonsderubi.comwww rodamonsderubi com rodamonsderubi@hotmail.es

ATENEA Y ARTEMISA

Idéntico relato, misma desdi-
cha, igual destino; el abandono. 

La historia de Atenea y Artemi-
sa, nace fruto de, probablemen-
te, una tenencia irresponsable; 
propietarios que no ven en la 
esterilización una herramienta 
positiva para frenar y controlar 
el nacimiento de camadas no 
deseadas y que, con plena ga-
rantía, luego sufrirán la tragedia 
de no ser queridos ni encontrar 
su lugar en este mundo.

La historia de estas dos her-
manas empieza en mayo de 
2021, cuando éstas junto a dos 
pequeños más fueron abando-
nados prematuramente, des-
validos y desamparados, a su 
suerte, en una triste caja de 
zapatos a las puertas de un co-
legio. El azar quiso que dos de 
ellos encontraran un hogar, al 
calor de una familia, pero ellas, 

Atenea y Artemisa, siguen es-
perando que alguien les ofrez-
ca esa oportunidad que toda-
vía nadie les ha brindado.

La evidencia las delata, son 
guapas, buenas, algo tímidas, 
pero a la vez muy divertidas, 
por lo que tú puedes cambiar 
su historia y darles sentido a 
sus vidas.

Si quieres conocerlas, contacta 
con Rodamons de Rubí a tra-
vés de email, web, Instagram o 
Facebook:

rodamonsderubi@hotmail.es 

www.rodamonsderubi.com

https://www.instagram.com/ro-
damons_de_rubi

https://www.facebook.com/ro-
damonsderubi

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí


