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El Ple acorda impulsar una campanya per 
combatre l’incivisme al voltant dels contenidors
MARTA CABRERA

El Ple de maig, que es va ce-
lebrar dimecres a la tarda, va 
aprovar per unanimitat una 
moció presentada per Inicia-
� va per Catalunya Verds (ICV) 
per tal d’impulsar una nova 
campanya per combatre l’in-
civisme d’alguns ciutadans en 
la ges� ó dels seus residus. La 
moció contempla iniciar una 
nova campanya informa� va 
als veïns, millorar la infor-
mació als punts de recollida 
de brossa i implementar un 
sistema de protecció dels 
contenidors orgànics per 
evitar l’acció dels porcs sen-
glars. El regidor ecosocialista 
Pau Navarro, que s’estrenava 
en aquest Ple, va demanar 
“informació, actuació i cor-
responsabilitat” per acabar 
amb les “situacions dantes-
ques” que es viuen a prop 
dels contenidors.

Tant des de les fi les d’Es-
querra Republicana de Cata-
lunya (ERC), com de l’Alterna-
� va Ciutadana de Rubí (AUP) 
i de Convergència Democrà-
� ca de Catalunya (CDC) van 
cri� car el fet que fa 2 anys 

El Ple de maig es va celebrar dimecres a la tarda. / M.C.

Pau Navarro, nou 
regidor d’ICV, i 
Andrea de Pablos, 
nova assessora
Pau Navarro va prendre pos-
sessió de l’acta de regidor 
d’ICV en subs� tució de Ramon 
Capolat. També es va informar 
de la incorporació d’Andrea 
de Pablos com a assessora 
d’aquest grup municipal, tot i 
que a l’inici del mandat ICV es 
va comprometre a no disposar 
d’aquesta fi gura. També es va 
donar compte del cessament 
de l’assessor del PP, després 
de la dissolució del grup mu-
nicipal popular. / M.C.

es va aprovar una moció de 
caracterís� ques similars que 
no s’ha complert.

Per la seva banda, el 
regidor socialista Moisés 
Rodríguez va afirmar que 
“s’han fet campanyes, però 
els resultats no arriben a ser 
satisfactoris”. Rodríguez va 
assenyalar que el consistori 
des� na 300.000 euros anuals 
a recollir residus dels voltants 
dels contenidors.

Ordenança sobre terrasses 
de bars i restaurants
El plenari també va aprovar 

per unanimitat una moció 
per millorar la imatge de la 
ciutat fent complir l’orde-
nança sobre les terrasses de 
bars i restaurants presentada 
pel grup de Convergència De-
mocrà� ca (CDC). El portaveu, 
Víctor Puig, va afi rmar que 
“de forma generalitzada, la 
major part dels restauradors 
incompleixen l’ordenança”. 
Altres par� ts, com ICV i l’AUP 
també van indicar que, a 
vegades, les taules difi culten 
el pas a les persones amb 
problemes de mobilitat. 

El govern va recollir la 
proposta i el regidor socialista 
Juan López va anunciar un pla 
per controlar l’ordenança: 
“Es vetllarà pel compliment 
i s’inclouran mecanismes de 
control de males praxis per 
millorar la imatge”.

El plenari també va apro-
var un text d’ICV per tal que 
la ges� ó de la prestació de 
la Renda Mínima Garan� da 
sigui transparent i que el 
consistori habili�  eines per 
ajudar els rubinencs a fer 
les sol·licituds. La moció es 
va aprovar amb l’abstenció 
d’Esquerra Republicana.

Suport al professorat del Palau
El Ple va aprovar una moció en suport al professorat de 
l’ins� tut El Palau, de Sant Andreu de la Barca. Alguns dels 
professors han estat denunciats per la Guàrdia Civil per de-
lictes d’odi després de l’1 d’Octubre. La moció va obtenir els 
vots a favor d’ERC, l’AUP, ICV, CDC i un regidor no adscrit. En 
contra hi van votar Ciutadans i quatre regidors no adscrits, 
mentre que el PSC i VR es van abstenir.

La moció presentada per ICV i l’AUP de condemna als 
assassinats a la franja de Gaza també va obtenir el suport 
del plenari. En aquest cas, va comptar amb l’abstenció de 
C’s, CDC i dos regidors no adscrits.

També va quedar aprovada, amb l’abstenció de C’s, una 
moció d’ICV que demanava donar suport al Congrés per 
regular l’habitatge desocupat.
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MOCIONS APROVADES
-[CDC i ERC] Per millorar l’es-
pai públic i el compliment de 
l’ordenança d’ocupació de 
l’espai públic a les carpes i 
terrasses dels bars. 
Unanimitat

-[ICV, AUP i PSC] De condemna 
contra les massacres comeses 
per les forces armades israelia-
nes contra la població palestina 
que es manifesta a Gaza.
Sí: PSC, ERC, AUP, VR i tres regi-
dors no adscrits
Abst.: C’s, CDC i dos regidors no 
adscrits

-[ICV] Adopció de mesures 
informatives i de seguretat 
per a la millora dels punts de 
recollida de residus a les urba-
nitzacions.
Unanimitat

-[ICV] Relativa a delimitar 
normativament la situació de 
l’habitatge desocupat i perquè 
els ajuntaments puguin regular 
bonificacions potestatives. 
Sí: PSC, ERC, AUP, ICV, CDC, VR i 
cinc regidors no adscrits
Abst.: C’s

-[ICV i PSC] Per l’ampliació de 
recursos per l’assessorament 
sobre la tramitació de la Renda 
Garantida de Ciutadania. 
Sí: PSC, AUP, C’s, ICV, CDC, VR i 
cinc regidors no adscrits
Abst.: ERC

-[AUP i ICV] En suport al pro-
fessorat de l’IES El Palau de 
Sant Andreu de la Barca. 
Sí: ERC, AUP, ICV, CDC i un regi-
dor no adscrit
No: C’s i quatre regidors no 
adscrits
Abst.: PSC i VR

-[ERC] Per tal que FGC ampliï els 
seus servei a les línies del Vallès 
coincidint amb les Festes Majors 
de Rubí, Sant Cugat i Terrassa
Sí: PSC, ERC, C’s, AUP, ICV, CDC, VR 
i tres regidors no adscrits
Abst.: Dos regidors no adscrits

-[ERC] Per a l’elaboració d’un 
projecte dinamitzador del barri 
i de les comunitats de veïns de 
Les Torres
Sí: PSC, ERC, AUP, C’s, ICV, CDC, 
VR i tres regidors no adscrits
Abst.: Dos regidors no adscrits

MOCIONS NO APROVADES
-[C’s] Per a la realització d’una 
auditoria de recursos humans.
Sí: C’s i dos regidors no ads-

crits
No: PSC, ERC, AUP, ICV, CDC, VR i 
tres regidors no adscrits

Tombada una moció per fer una 
auditoria de recursos humans

el plenari reclama més eines per millorar 
la convivència al barri de les Torres
M.c.

El Ple de maig va aprovar una 
moció d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC) que 
vol impulsar un Pla Comu-
nitari al barri de Les Torres. 
Per la regidora republicana 
Montse Soler “cal desenvo-
lupar un pla de dinamitza-
ció del barri per millorar la 
convivència”. Tots els grups, 
a excepció de dos regidors 
no adscrits que es van abs-
tenir, van donar suport a 
la proposta i van demanar 
més accions en el barri per 
millorar la convivència.

El govern local, tot i do-
nar suport a la moció, va 
assegurar que fa un any que 
treballa per desenvolupar 
projectes de millora de la 
convivència no només a Les 

Torres, sinó també al 25 de 
Setembre i a Ca n’Oriol. “Les 
Torres és un dels barris on 
des del primer dia vam ini-
ciar accions preferents”, ha 
explicat la regidora del Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), Marta García, que 
també va avançar que en les 
properes setmanes s’iniciarà 
un projecte amb la Diputació 
a través de les comunitats 
de veïns.

Hi haurà bus nocturn per 
Festa Major
També va prosperar la pro-
posta d’ERC de demanar a 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) que ofe-
reixi servei nocturn durant 
els dies de Festa Major de 
Rubí, Sant Cugat i Terras-
sa. L’acord va recollir una 

esmena de Convergència 
Democràtica de Catalunya 
(CDC), que demanava que hi 
hagués bus nocturn a les ur-
banitzacions durant la Festa 
Major. La proposta va tenir 
bona acollida i únicament 
va tenir l’abstenció de dos 
regidors no adscrits. De fet, 

el govern va explicar que ja 
estaven treballant per tal 
que el bus nocturn sigui una 
realitat aquest any.

D’altra banda, cal as-
senyalar que el plenari va 
aprovar el Consell de Salut, 
un nou òrgan participatiu 
de la ciutat.

Ciutadans va veure com la seva moció per fer una auditoria 
de recursos humans de l’Ajuntament no aconseguia cap 
suport. El portaveu de la formació, José Abadías, va defen-
sar la necessitat de tirar endavant aquesta auditoria per 
“trobar solucions i localitzar pràctiques millorables”. L’equip 
de govern va recordar a Abadías que fa només uns dies es 
va presentar un pla d’ordenació de la plantilla, que inclou 
una auditoria de recursos humans: “La millor forma de so-
lucionar aquest problema és a través del pla d’ordenació”, 
va afirmar el socialista Moisés Rodríguez.  

D’altra banda, el plenari no va permetre la votació d’una 
moció d’urgència presentada per l’AUP per debatre sobre 
la violència i la impunitat policial. Ho van evitar els vots en 
contra del PSC, C’s i cinc regidors no adscrits. / M.C.

M. cabrera

L’Ajuntament de Rubí va sus-
pendre dimarts una sessió 
de la junta general de Prour-
sa que havia de designar 
el nou gerent de l’empresa 
pública. Ho va fer després 
que l’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) denunciés que el 
candidat escollit per l’Ajunta-
ment era Antonio Báez, regi-
dor del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC) a Barberà 
del Vallès, i investigat pel cas 
Pokemón de corrupció en 
adjudicacions públiques.

En un comunicat, el con-
sistori va afirmar que “no vol 
tirar endavant cap procés en 
el qual hi hagi la mínima om-
bra de sospita dels seus aspi-
rants a ocupar el càrrec”.

Per aquest motiu, afirma, 

s’atura temporalment el pro-
cés i es demana informació 
a l’empresa encarregada del 
procés de selecció. Aquesta 
empresa va iniciar el procés 
de selecció al gener i fa unes 
setmanes va presentar a 
l’Ajuntament el nom dels tres 
finalistes.

El càrrec de gerent de 
Proursa té una retribució de 
55.000 euros anuals i una 
dedicació exclusiva.

Báez diu que va desistir del 
càrrec la setmana passada
Tot i això, Antonio Báez ha 
explicat a Diari de Rubí que 
ell va desistir d’ocupar el 
càrrec de gerent a finals de 
la setmana passada, quan va 
saber que no tenia el suport 
unànime de la junta general 
de Proursa: “Vaig entendre 

que sense la confiança de la 
junta general era millor no 
començar a treballar, jo tinc 
la meva feina de director 
financer en una empresa 
privada i és on continuaré”. 
Segons explica el regidor 
socialista, dels tres finalis-
tes, ell era l’únic que tenia 
experiència en l’administrció 
pública, motiu pel qual creu 
que va ser l’escollit.

Sobre la seva vinculació 
al cas Pokémon, Báez va 
explicar que no era un tema 
“desconegut” i que la seva 
investigació respon a un 
viatge que va fer a una fira 
de camions a Alemanya, 
un viatge que va costejar 
l’empresa de serveis, Vedex, 
companyia que està al centre 
d’una de les trames del cas 
Pokémon.

Báez lamenta que des 
del 2015 encara no ha pogut 
prestar declaració ni presen-
tar cap escrit, ja que el cas 
està aturat per un proble-
ma de competència judicial 
entre els jutjats de Galícia i 
l’Audiència Nacional.

l’auP posa en dubte el pro-
cés de selecció
Per la seva banda, el porta-
veu de l’AUP, Jordi Muntan, 
ha posat en dubte el procés 
de selecció i ha explicat que 
“ja se sabia fa temps qui se-
ria el guanyador del procés 
de selecció, ells mateixos 
van dir fa mesos el nom de la 
persona que ocuparia aquest 
càrrec”. També Esquerra 
Republicana s’ha mostrat 
“alarmada” per l’actuació de 
l’equip de govern.

Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59

www.inmoeuropeas.com

Dúplex de 76m2 amb dues terrasses i plaça de parking! 2 
habs, menjador amb sortida a balcó, cuina independent, 
bany complet i lavabo de cortesia. Finca de 2008. Zona 
Centre. Preu: 190.000€ Ref.: DV2351

Pis de 130m2 amb terrassa de 60m2, 4 habs, menjador, 
cuina independent, bany complet i lavabo de cortesia. 
Balcó i Safareig. Finca sense ascensor, primera planta. 
Zona Mútua. Preu: 160.000€ Ref.: DV2361

Pis de 130m2, amb dos balcons, 4 habs, menjador, cuina 
independent, bany complet i lavabo de cortesia. Traster i 
safareig. Finca sense ascensor. Només 4 veïns. Zona Mútua. 
Preu: 150.000€ Ref.: DV2362

Dúplex amb piscina particular i pàrquing, 3 habs, men-
jador, cuina independent, dos banys complets i lavabo de 
cortesia. Terrassa de 55m2 amb pèrgola i alumini. Zona 
Els Nius. Preu: 290.000€ Ref.: DV2346

Xalet de 120m2, tot en una planta, parcel·la de 383m2 
amb piscina, 3 habs, menjador, cuina independent i dos 
banys complets. Amb lateral cobert per a entrada de 
vehicles. Zona Can Serrafossà.
Preu: 350.000€ Ref.: DV2363

 uiaG
immobiliària de rubí

aturada la selecció del gerent de Proursa perquè el candidat 
era un regidor del PSC de Barberà investigat per corrupció
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El barri del 25 de 
Setembre cele-
bra la seva festa 
entre l’1 i el 3 de 
juny, un conjunt 
d’activitats or-
ganitzades per 
l’Associació de 
Veïns del barri. 
Els actes comen-
çaran aquest 
divendres a les 
20 .30  hores 
amb el pregó de 
festa, que anirà a càrrec del 
veí Antonio Mar� n, i una ac-
tuació de la Unió Extremeña 
de Rubí. Ja a les 22 hores 
� ndrà lloc un espectacle de 
cant, ball i comèdia.

El dissabte, a la plaça del 
25 de Setembre, al voltant 
de les 23 hores, � ndrà lloc 
el ‘ball per a tots’, amenitzat 
per una gran orquestra. Més 
ac� vitats hi haurà diumenge, 
que arrencarà a les 11 hores 
amb una xocolatada. Poste-
riorment, hi haurà una festa 
de l’escuma.

A la tarda, estan previstes 
les actuacions de Flamenco 
25, Zona Dance, Irmandade 
Galega, Capoeira i altres 
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Actuacions a Sant Muç: nova àrea 
d’esbarjo i millores al carrer Avellaners
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
anunciat l’inici de dues 
actuacions de millora a la 
urbanització de Sant Muç: 
una nova àrea d’esbarjo 
a l’avinguda Can Tapis i 
l’adequació del carrer Ave-
llaners.

La nova àrea d’esbarjo 
estarà ubicada en un solar 
situat a la confl uència entre 
l’avinguda de Can Tapis i 
el carrer de les Aigües i es 
preveu que es� gui enlles-
� da en tres mesos. L’obra 
consis� rà en la instal·lació 
d’un parc infan� l, una pista 
poliesportiva, una zona 
d’estada i de pícnic, un 
espai d’aparcament per als 
usuaris, enllumenat, mobi-
liari urbà i una font.

A la pista poliespor� va, 
s’hi col·locarà una porteria 
de futbol en un extrem i una 
cistella de bàsquet en l’altre. 
Pel que fa al parc infan� l, es 
preveu un espai d’ac� vitats 

En aquest solar ubicat a l’avinguda Can Tapis s’hi construeix una nova àrea d’esbarjo. / Cedida

diverses des� nat a usuaris 
d’edats compreses entre 
els 2 i els 15 anys, en funció 
dels diferents jocs. 

“La voluntat és oferir 
al veïnat de Sant Muç una 
àrea per a l’esbarjo, on es 
podrà desenvolupar acti-
vitat física, de lleure i de 
relació entre els usuaris i 
usuàries”, ha explicat l’alcal-
dessa, Ana M. Mar� nez. 

Les obres, amb un pres-
supost de 147.027,09 eu-
ros, les duu a terme Artea 
Mediambient SL.

Tall al carrer Avellaners
Pel que fa a la millora del 
carrer Avellaners consis� rà 
a crear una nova vorera a 
la via, reorganitzar la cruï-
lla amb el camí d’Ullastrell 
i crear un pendent més 

suau.
Mentre durin les obres, 

el carrer Avellaners quedarà 
tallat al trànsit, com a i� ne-
rari alterna� u es recomana 
accedir a la urbanització pel 
carrer de Can Bosc.

L’empresa que realitza 
les tasques és Hercal Dig-
gers SL, amb un import 
d’adjudicació de 21.747,83 
euros.

La Plana del Castell, molesta amb el consistori per 
programar un concert el dia de la seva festa
REDACCIÓ

L’Associació de Veïns de La 
Plana del Castell ha mostrat 
el seu malestar amb l’Ajun-
tament pel fet que el 24 
de juny hagi programat un 
dels concerts del RRandom 
a l’amfiteatre del Castell. 
L’espectacle musical, que és 
de pagament, coincideix amb 
la festa del barri que anual-
ment organitza l’en� tat a la 
plaça de Marquès de Barberà 
i el veïnat creu que interferirà 
de forma nega� va en la seva 

ac� vitat.
Els veïns ja han fet arri-

bar un escrit al consistori on 
afi rmen que el concert � ndrà 
“una repercussió negativa 
per la celebració de la festa 
anual”, ja que creuen que 
“les afectacions sonores de 
les proves de so prèvies al 
concert i les que hi haurà du-
rant l’espectacle, faran invia-
ble la correcta realització de 
les ac� vitats organitzades”.

L’AV de La Plana del Cas-
tell recorda que la festa del 
barri es realitza des del 1980 

durant la tarda i el vespre 
del dia de Sant Joan amb 
ac� vitats “obertes a tota la 
ciutat, fonamentades en la 
promoció del teixit cultural 
i ar� s� c”. Són habituals les 
ballades de sardanes, la xo-
colatada popular i ac� vitats 
musicals participatives, on 
actuen grups de músics i 
veïns de Rubí.

En la carta que l’en� tat 
veïnal ha enviat a l’Ajunta-
ment denuncien que el con-
sistori els ha “obviat” i que 
ni tan sols els ha “consultat 

a l’hora de programa una 
ac� vitat simultània, limitada 
i de pagament”.

Per aquest mo� u, el col-
lec� u considera que “l’Ajun-
tament menysté el teixit 
associa� u i les tradicions dels 
barris” i que, a més, “s’oblida 
de La Plana del Castell i de 
les peticions i necessitats 
que el barri fa temps que 
reclama”.

Per tot això, l’en� tat ha 
demanat una reunió amb 
l’equip de govern, que està 
pendent de confi rmar.

El barri compta des de fa poc amb un mural 
pintat per l’en� tat de grafi ters Petados Crew a 
una de les façanes del local de l’AV. / J. Abarca

Cap de setmana de festa al 
barri del 25 de Setembre

L’Eugeni Estrada Nonell ens va 
deixar el dia 25 de maig de 2018.

I la família volem agrair les mostres 
de condol i estimació que hem rebut.

Els que 
t’hem estimat 

no t’oblidarem 
mai...

par� cipants, unes actuacions 
que començaran a partir 
de les 18.30 hores. La festa 
finalitzarà a les 20 hores 
amb el concert de Piratas 
Rumbversions.

Tot i que la junta direc� va 
de l’AV està formada per pocs 
membres, aquests són molt 
ac� us i han organitzat de nou 
i amb poc temps una de les 
festes més concorregudes 
de la ciutat. Malgrat les difi -
cultats que es troba l’en� tat, 
aquesta segueix reivindi-
cant amb il·lusió i fermesa 
el manteniment dels carrers 
del barri, el Centre Cívic i les 
obres del camp de futbol. / 
Josep Abarca
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C O N F E R È N C I A  P O L Í T I C A

     Dimarts, 

5 juny, 18.30 h

Rubí, Biblioteca Municipal

Alcaldable per 
Esquerra

Xavier

MARTA CABRERA

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Mar� nez, acompanyada 
per la regidora de Serveis a 
les Persones, Marta García, 
ha presentat als mitjans de 
comunicació la proposta del 
Pla d’Infància i Adolescèn-
cia de Rubí. Es tracta d’un 
document que ja s’ha donat 
a conèixer als partits de 
l’oposició amb la intenció 
de poder-lo aprovar el mes 
de juny.

“El Pla és un compromís 
del mandat, volem que Rubí 
esdevingui una veritable 
ciutat amiga dels infants”, 
ha explicat la màxima res-
ponsable municipal. Rubí és 
des del 2016 Ciutat Amiga 
de la Infància d’Unicef i 
un dels requisits per ob-
tenir aquesta dis� nció era 
disposar d’aquest pla o bé 
que es� gués en fase d’ela-
boració.

El document presenta 
cinc eixos diferenciats per 
tal d’introduir millores per 
als infants i adolescents ru-

El govern presenta una proposta 
del Pla d’Infància i Adolescència

ria són del Magreb (44%), 
sobretot del Marroc, o de 
Lla� noamèrica (26,7%), es-
pecialment de l’Equador.

En relació al nivell d’es-
tudis de la població de Rubí 
major de 17 anys, el 37% no 
té cap formació, un percen-
tatge molt per sobre de la 
mitjana catalana. Els barris 
amb més persones sense 
estudis són El Pinar i el 25 
de Setembre.

Per úl� m, cal destacar 
que un 20,8% dels alumnes 
que han suspès dues o més 
assignatures a 1r d’ESO 
no fan cap � pus de reforç 
escolar.

 

 

 

Sant Jordi Parc

• 576
• 28,5%

El Pinar

• 197
• 27,6%

Ca n'Alzamora

• 881
• 25,5%

Barris amb més percentatge de població infantil

Magreb
44%

Llatinoamèrica
26,7%

Europa
10,6%

Resta d’Àfrica
7,5%

Àsia
9,7%

Origen dels infants i adolescents nouvinguts 

• Els infants nouvinguts representen l’11% del total

binencs: Promoció d’hàbits 
i es� ls de vida saludable; 
foment de la igualtat d’ac-
cés a l’educació, l’esport, 
la cultura i el lleure; entorn 
segur en l’àmbit social, edu-
ca� u i familiar; potenciació 
de la par� cipació ac� va a la 
comunitat; i reforç i consoli-
dació del treball en xarxa.

El pla, que tindrà una 
vigència de 4 anys, s’ha 
confeccionat amb la par� -
cipació del Consell dels In-
fants i Adolescents, i també 
de les escoles i ins� tuts de 

la ciutat.
Preveu una vintena d’ac-

cions diferents, entre les 
quals destaquen els tallers 
sobre la utilització de les 
xarxes socials a la Primària 
i la Secundària; una revi-
sió i ajustament dels Pa� s 
Oberts; fomentar ac� vitats 
extraescolars; ampliar el 
programa de Camins Esco-
lars Segurs; o lluitar contra 
l’absen� sme escolar. També 
es coordinaran de manera 
més adequada diferents 
espais des� nats a les famíli-

es, com l’Espai Creixença, el 
Casalet o l’Espai Quitxalla: 
“Volem empoderar les fa-
mílies i millorar la formació 
a través d’espais més ben 
coordinats”, ha explicat 
Marta García.

A Rubí hi ha 15.612 in-
fants
Segons les dades amb les 
quals treballa l’esborrany 
del pla, a la ciutat hi ha 
15.612 infants i adoles-
cents, dels quals el 36% 
tenen entre 7 i 12 anys, el 
30%, entre 13 i 18 anys, 
el 17%, entre 4 i 6 anys i 
un 16% són menors de 3 
anys.

Els barris amb un per-
centatge més elevat d’in-
fants són Sant Jordi Parc 
(28,5%), El Pinar (27,6%) 
i Ca n’Alzamora (25,5%). 
Tot i això, la majoria dels 
infants viuen al Centre, a 
la Zona Nord o a Ca n’Oriol 
(40,3%). Pel que fa a l’origen 
dels infants nouvinguts, que 
representen l’11% de la 
població infan� l, la majo-

L’alcaldessa, Ana M. Mar� nez, i la regidora de Serveis a les Persones, 
Marta García, presentant la proposta. / M.C.
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Oncolliga Rubí celebra el seu 
segon aniversari aquest mes 
de juny amb la programació 
de diverses ac� vitats. El plat 
fort de la celebració serà un 
concert benèfi c que anirà a 
càrrec del grup de rock Ines-
tables, format per músics de 
Rubí i Terrassa.

La banda és un sextet 
dedicat a les versions de 
rock i pop català, castellà i 
anglès de temes dels anys 
60 fi ns a l’actualitat. De fet, 
versionen temes de grans 
noms de la música com els 
Rolling Stones, The Beatles, 
Bob Marley o Eric Clapton, 
però també de grups més 
propers com MClan o Sopa 
de Cabra.

El concert, que des� narà 
tots els benefi cis a l’en� tat 
rubinenca que ajuda als 

malalts oncològics i les seves 
famílies, � ndrà lloc el 9 de 
juny a les 22 hores al Barn 
d’en Greg, al carrer Alt, 3, al 
barri de Ca n’Alzamora.

El concert porta per lema 
‘Caminem plegats contra el 
càncer’ i les entrades es 
poden comprar de forma an-
� cipada per 8 euros a través 
del correu electrònic rubi@
oncolliga.cat. També es po-
den comprar a la taquilla el 
mateix dia per 10 euros.

El dia de l’actuació, On-
colliga presentarà unes pol-
seres commemora� ves amb 
el lema del concert.

D’altra banda, els diven-
dres 8 i 15 de juny organit-
zaran dos tallers de cuina 
terapèu� ca. Cal inscriure’s 
prèviament al mail rubi@
oncolliga.cat. / DdR

Oncolliga Rubí celebra el segon 
aniversari amb un gran concert 
solidari i dos tallers de cuina

REDACCIÓ

Una cinquantena de perso-
nes es van concentrar dijous 
de la setmana passada a la 
tarda davant del CAP Anton 
Borja per protestar contra 
les llistes d’espera i la falta 
de metges especialistes en 
els centres d’atenció primà-
ria de Rubí. Va ser una jor-
nada reivindica� va que es 
va produir en diversos punts 
de Catalunya i que estava 
convocada per la Coordi-

Concentració davant del CAP Anton Borja 
contra les llistes d’espera a la sanitat pública

nadora An� priva� tzació de 
la Sanitat. A Rubí, va ser el 
col·lec� u Rubí Sanitat qui va 
organitzar la mobilització.

Les demandes en ma-
tèria de sanitat a Rubí són 
antigues reivindicacions: 
que hi hagi urgències pedi-
àtriques a la ciutat durant la 
nit i els caps de setmana i te-
nir un hospital de referència 
proper. A la concentració hi 
va assis� r l’alcaldessa, Ana 
M. Mar� nez, i altres regi-
dors de l’Ajuntament.

Una cinquantena de persones es van concentrar davant del centre 
sanitari. / Cedida

La jornada solidària ‘Welcome Refugees’ 
de Rubí Acull recapta 400 euros
LARA LÓPEZ

Desenes de rubinencs van 
participar en la jornada 
solidària ‘Welcome Refu-
gees, vides que importen’ 
organitzada dissabte pas-
sat al CRAC, amb l’objec� u 
de conscienciar sobre les 
difi cultats vitals de les per-
sones refugiades a Europa 
i les que viuen a països en 
conflicte. L’esdeveniment, 
organitzat per Rubí Acull, 
la representant de l’en� tat 
Alba Garcia, el CRAC i La 
SoniK, va comptar amb una 
xerrada i diversos concerts. 
L’organització va recaptar 
400 euros gràcies a un siste-
ma de taquilla inversa que es 
des� naran al Ramadan Kare-
em, inicia� va impulsada per 
una integrant de Rubí Acull 
per tal de cobrir les neces-
sitats bàsiques alimentàries 
dels habitants d’un camp de 
refugiats a Grècia.

La jornada va començar 
a les 18 hores amb una 
xerrada amb diversos con-
vidats. El primer a parlar 

va ser Obada Seraj Alddin, 
un refugiat sirià que va ex-
plicar com viu la població 
del seu país d’origen enmig 
del confl icte bèl·lic iniciat al 
març 2011. El jove, resident 
a Catalunya des de fa uns 
mesos, va narrar la seva 
pròpia experiència de fugida 
cap a Europa travessant la 
frontera entre Síria i Turquia. 
Obada va explicar que els 
sol·licitants d’asil troben 
molt complex trobar feina 
en un país desconegut i han 
d’esperar 6 mesos per saber 
si obtenen el permís de resi-

dència a Espanya.
Una altra de les par� ci-

pants va ser Leila Errebai, 
membre de l’ONG Human 
Appeal. En l’àmbit local, 
l’ONG col·labora en un pro-
jecte d’abas� ment alimen-
tari centralitzat a Antaquia, 
població turca a prop de 
la frontera amb Síria, amb 
la compra de 1.000 tones 
de farina mensuals que es 
distribueixen en forns de pa 
gràcies als quals s’alimen-
ten unes 5.000 persones. 
Errebai va explicar com la 
seva entitat recapta fons 

amb campanyes a les xarxes 
socials i amb l’organització 
de concerts i xerrades so-
lidàries.

Laura Pagès, de l’en-
titat Tijeras Solidarias, va 
descriure com estilistes i 
perruquers es van unir per 
atendre refugiats a Grècia. 
La seva acció consisteix a 
tallar i pen� nar els cabells i 
facilitar productes d’higiene 
personal.

Finalment, Oriol Bravo, 
voluntari en camps de refugi-
ats d’Atenes, va explicar com 
la majoria cerquen l’ajuda 
de màfi es i han de dedicar-
se a ac� vitats il·legals com el 
tràfi c de drogues per pagar-
se un passaport. Bravo va 
fer de voluntari en un camp 
de refugiats d’Atenes, una 
experiència que el va canviar 
com a persona. “L’únic que 
podíem fer nosaltres era 
entretenir la gent, fer par� ts 
de vòlei amb els infants o 
impar� r cursos d’anglès”, va 
afi rmar Bravo.

La jornada va fi nalitzar 
amb diversos concerts.

La xerrada va despertar molt interès entre el públic. / L. López
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la Generalitat instal·larà elements 
de seguretat per a motoristes a 
la carretera de Rubí a terrassa

Detenen una dona de Rubí  per robar una 
cadena d’or a una àvia de Sant cugat

466 persones inicien el procés de selecció 
per aspirar a les 12 places de Policia local

ReDAcció

El Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Genera-
litat ha impulsat la licitació 
per instal·lar elements de 
seguretat per a motoris-
tes en vuit carreteres del 
territori, entre les quals 
hi ha la carretera de Rubí 
a Terrassa, la BP-1503 i la 
carretera de l’Arrabassada. 
Les vies seleccionades s’han 
determinat a partir d’una 
anàlisi de l’accidentalitat 
amb motos o ciclomotors 
implicats en els últims cinc 
anys. Les obres, amb un 
cost d’1,7 milions d’euros, 
començaran a finals d’any i 
tindran un termini d’execu-
ció de quatre mesos.

P r i n c i p a l m e n t ,  l e s 
tasques consistiran en la 
implantació de pantalles 
(faldons) de protecció en 
les barreres metàl·liques 
existents. També es preveu 
la substitució de barreres o 
la instal·lació de nous trams 
de barreres metàl·liques 

amb faldons.
Així mateix, també es 

faran millores de sistemes 
de drenatge, eliminació de 
possibles obstacles propers 
a la calçada, millores de 
la senyalització vertical i 
horitzontal o la formació 
d’elements reductors de 
velocitat.

Millores a la c-58
Territori i Sostenibilitat 
també ha anunciat que 
reordenarà els accessos de 
la C-58, un dels eixos de co-

municació amb més trànsit 
de Catalunya, a la carretera 
BP-1503, és a dir, la que va 
de les Fonts a Rubí. L’actua-
ció s’inclou dins l’ampliació 
de la C-58 entre Terrassa i 
Badia del Vallès.  La C-58, 
una de les principals vies 
d’accés a Barcelona per 
als vehicles que venen del 
Vallès Occidental i el Ba-
ges, registra, al voltant de 
Barcelona, més de 160.000 
vehicles diaris de mitjana i 
a l’altura de Terrassa centre, 
54.000.

tram de la carretera de Rubí a terrassa. / A.D.

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el passat 25 de maig  
una dona de 39 anys, naci-
onalitat espanyola i veïna 
de Rubí com a presump-
ta autora d’un delicte de 
robatori amb violència i 
intimidació. 

Els fets van succeir la 
tarda del passat divendres 
25 de maig a l’avinguda Lluís 
Companys de Sant Cugat 
quan una dona de 72 anys 
va notar com algú li tirava 

El procés de selecció per a 
cobrir les 12 noves places 
d’agents de Policia Local 
ja està en marxa. El procés 
consta de la fase d’oposició, 
que inclou cinc proves, i la 
de valoració de mèrits. La 
setmana passada va tenir 
lloc l’inici del procés, al 
qual es van presentar 466 
persones del total de 645 
persones que havien estat 
admeses. Seguidament, 
els i les aspirants hauran 
de superar una prova de 

amb força de la cadena d’or 
que portava penjada al coll i 
marxava corrents. 

La víctima, que va patir 
lesions al coll de caràcter 
lleu, va començar a cridar 
avisant la gent que hi havia 
al carrer que l’havien robat 
mentre intentava seguir-la. 
La gent que voltava pel car-
rer va aconseguir envoltar 
la lladre, que, sense oferir 
resistència, es va aturar a 
l’espera dels Mossos. La 

coneixement de català, una 
prova d’aptitud física, un 
test psicotècnic i una prova 

dona havia llençat la cade-
na a terra, però es va po-
der recuperar en el mateix 
moment i l’autora va ser 
detinguda. La col·laboració 
ciutadana va ser cabdal per 
tal de detenir l’autora i recu-
perar el botí. La detinguda, 
sense antecedents policials 
previs, va passar a disposi-
ció judicial l’endemà i el jut-
jat en funcions de guàrdia 
va decretar la seva llibertat 
amb càrrecs. / DdR

de competència que es fa 
a través d’una entrevista 
personal. / DdR

les primeres proves es van realizar al pavelló de la llana. / cedida
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L’alcaldessa i la regidora de Serveis a les Persones van visitar les parades de les coopera� ves i es van 
interessar per alguns dels productes de l’alumnat. / Localpres

225 alumnes de Primària
par� cipen en el programa Cultura 
Emprenedora a l’Escola
REDACCIÓ

225 alumnes de 5è de Pri-
mària de les escoles Mon-
tessori, Pau Casals, Rivo 
Rubeo i Teresa Altet han 
participat aquest curs al 
programa Cultura Emprene-
dora a l’Escola (CuEmE), que 
desenvolupa la Diputació de 
Barcelona en col·laboració 

amb les àrees de Promoció 
Econòmica i Educació dels 
municipis par� cipants. En el 
marc d’aquest projecte, els 
infants han cons� tuït nou 
coopera� ves, que dissabte 
es van instal·lar a la plaça 
de Catalunya per vendre 
els productes que han dis-
senyat i fabricat.

Cultura Emprenedora a 
l’Escola fomenta l’esperit 
emprenedor i les compe-
tències bàsiques en el cicle 
superior d’educació primà-
ria. Durant el curs, l’alumnat 
crea i ges� ona una coopera-
� va escolar amb el suport 
dels serveis municipals. En 
el cas de Rubí, tècnics de 
l’Ofi cina de Serveis a l’Em-

presa van visitar fa uns me-
sos les escoles par� cipants 
i van ajudar l’alumnat en el 
procés de cons� tució de les 
seves respectives coope-
ratives especialitzades en 
la fabricació de productes 
d’artesania: Indústries Mon-
tessori i Ridem, a l’Escola 
Montessori; Imaginatis i 
Pau-K Pas a Pas, a la Pau 
Casals; Artesania Juvenil 
Escolar, Marqueting-ting i 
Ubuntu, a la Rivo Rubeo; i 
10 Galàc� c Years i Macta, a 
la Teresa Altet.

Cada any, el programa 
Cultura Emprenedora a 
l’Escola incorpora nous par-
� cipants. Enguany, s’hi ha 
afegit l’Escola Rivo Rubeo.

Imatge de l’audiovisual que es projectarà a La Sala.

Alumnes de 6è de l’escola 
Teresa Altet roden una pel·lícula, 
que es projectarà a La Sala

REDACCIÓ

Una cinquantena d’alumnes 
de 6è de Primària de l’escola 
Teresa Altet fa dos anys que 
treballen en un projecte 
audiovisual que presentaran 
el 13 de juny a les 18.30 
hores a La Sala. Es tracta de 
la pel·lícula ‘Camelot, la gran 
aventura del grial’, un fi lm 
produït, escrit i interpretat 
pels mateixos alumnes du-
rant els dos darrers cursos. 
“Ja fa tres anys que vam 
transformar la típica obra 
de teatre de 6è en una pro-
ducció audiovisual”, explica 
Ignasi Llosa, coordinador de 
l’ac� vitat. L’objec� u d’aquest 
treball és “millorar l’expres-
sió oral i escrita i també 
l’expressió corporal, a més 
de treballar altres aspectes 
com la música”.

El fi lm és una adaptació 
de la pel·lícula ‘Els cavallers 
de la taula quadrada’, dels 
Monty Python i el primer 
any de rodatge es va fer tot 

en exterior. Aquest curs tot 
el rodatge s’ha fet a l’aula 
amb un escenari virtual i 
s’ha gravat en FullHD amb 
una càmera de vídeo. El re-
sultat fi nal és un audiovisual 
de prop de 60 minuts.

El projecte fa tres cur-
sos que es desenvolupa a 
aquesta escola de Ca n’Oriol. 
L’any passat es va gravar una 
adaptació de Peter Pan i Ala-
dí. “Als alumnes els encanta 
perquè és una forma dife-
rent de treballar l’expressió 
oral i escrita, ells escriuen 
el guió, fan la banda sonora 
i tot això els mo� va molt”, 
explica Llosa.

De cara a l’any vinent, 
el responsable de l’activi-
tat d’audiovisual, que es 
desenvolupa durant la sise-
na hora, diu que l’objec� u 
és que siguin els mateixos 
alumnes els qui “puguin 
editar la pel·lícula en pe� ts 
grups, perquè la intenció és 
que siguin el més autònoms 
possible”.
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T eatre sense teatre
1, 2 i 3 de juny de 2018

Divendres 1, dissabte 2
i diumenge 3
a partir de les 17.30 h
Cercaviles i accions escèniques

Les pompiers
Divendres 1
 
20.30 h i 22.30 h
Ateneu (carrer Xile, 1)

Ventura

De Cristina Clemente
Direcció Víctor Muñoz i Calafell
Amb Meritxell Yanes i David Planas
Espectacle en català
Preu: 5 € (aforament limitat)

Dissabte 2

18.30 h i 20.30 h
Lectors al Tren, espai de llibres 
Carrer Magí Raméntol, 3

Voluntat 
indomita
Poemes i música per acaronar l’ànima i 
mantenir l’esperança
La Càmara Teatre - Rubí i Núria Puigbó

19.15 h
Plaça Dr. Guardiet

Time to loop
Cia. Duo Kaos (Itàlia)
Giulia Arcangeli i Luís Paredes

19.45 h
Plaça Dr. Guardiet

Wet floor

Cia. Cris-is
Amb Cristina Solé

20.30 h
Plaça Dr. Guardiet

Guga, el rey de 
la acrobacia
Cia. Guga & Sílvia

Diumenge 3 

11 h, 12.45 h i 18 h
Gimnàs de la Schola 
(carrer Sant Pere, 12)

Cia. Toti Toronell
Preu: 5 €  (aforament limitat)
Amb la col·laboració de la Xarxa
Espectacle familiar

19 h
Plaça Salvador Allende

Fuenteovejuna
De Lope de Vega
Direcció Ricard Solé Mallol
Dramatúrgia Anna Maria Ricart
Cia. Obskené

20 h
Plaça Salvador Allende

Clown in liberta
Cia. Teatro Necessario (Itàlia)
Amb Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini i 
Alessandro Mori

20.45 h
Plaça Salvador Allende

Esquerdes
Amb Tomeu Amer, Griselda Juncà i Joana 
Gomila
Cia. Hotel Iocandi

Libel lula

Venda de localitats Teatre Municipal La Sala, els divendres de 18 a 21 h, i 
el mateix dia de la representació una hora abans de l'espectacle, en el lloc 
de la funció. Reserva de localitats Reserves telefòniques dels espectacles 
Ventura i Libèl·lula, al Servei de Cultura, telèfon 93 588 70 00, extensió 
4426, de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Programació i llocs de represen-
tació Podeu consultar tota la programació a www.rubi.cat/cultura.



El Ple ha acordat, a proposta d’Iniciativa 
per Catalunya Verds, impulsar una 
campanya per combatre l’incivisme al 

voltant dels contenidors. Moltes són les queixes 
de veïns dels diferents barris de la ciutat, des 
del centre fi ns a les urbanitzacions pel que fa 
al mal ús dels contenidors: restes i deixalles de 
tota mena que són dipositades al costat dels 
contenidors i que, evidentment, no poden ser 
recollides pel servei de recollida previst perquè 
no corresponen a les fraccions establertes.

Matalassos, restes de poda o desbrossa-
ment, aparells elèctrics o informàtics de tota 
mena o mobles vells són dipositats freqüent-
ment als costats dels contenidors, fet que 
enlletgeix, i molt, la imatge de la ciutat i que, 
malauradament, diu molt d’alguns dels seus 
habitants. 

Segons ha explicat el govern de la ciutat, 
l’Ajuntament destina 300.000 euros anuals a 

recollir residus dels voltants dels contenidors. 
Uns diners que es paguen entre el conjunt de 
la ciutadania a través dels impostos i taxes. Uns 
cèntims que es podrien destinar a qualsevol 
altra fi nalitat, de ben segur més profi tosa que 
recollir residus que no toquen dels voltants 
dels contenidors. 

La iniciativa que el plenari va acordar 
impulsar és una campanya informativa a la 
ciutadania per conscienciar sobre el cost i les 
repercussions d’aquest mal ús de l’espai públic 

i per informar sobre la bona gestió dels residus 
particulars. En defi nitiva, el que cal és més 
responsabilitat i civisme. 

Ser civilitzat, viure a la ciutat, suposa con-
viure i per això cal seguir un seguit de normes, 
que són fonamentals per preservar l’ordre i 
evitar el confl icte. L’espai públic és de tots. No 
s’entén que hi hagi qui protegeixi amb fervor la 
seva propietat privada i no faci el mateix amb 
allò que també és seu. 

L’incivisme és un problema a la nostra 

ciutat, tot i que no és exclusiu d’aquesta, evi-
dentment. Cal informar i sobretot cal educar 
i, fi nalment, si això continua sense funcionar, 
cal sancionar. 

No ens cansarem de repetir que Rubí és de 
tots i cadascun dels rubinencs i rubinenques i 
que és necessari que, entre tots, fem una ciutat 
més maca, més amable, més cuidada, més neta 
i acollidora. L’administració local té una gran 
part de responsabilitat, però la ciutadania 
també en té. I això implica respectar i cuidar 
els parcs i les àrees d’esbarjo, no fer malbé el 
mobiliari urbà, no pintar façanes perquè sí, fer 
servir les papereres, fer un bon ús dels conte-
nidors, de la deixalleria de Cova Solera i de les 
mòbils que recorren els barris... I també suposa 
respectar el descans dels veïns, no aparcar en 
espais indeguts, recollir les caques de les nostres 
mascotes i tantes altres coses que són normes 
bàsiques de convivència en una civilització. 

Som civilitzats?
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                   30 de maig

Andrés Medrano @AndresMedranoRU

Prou Peatge @prou_peatge

Avui s’anunciaven obres d’ampliació de la C58...molt bé però la 
sol.lució pel trànsit sud-nord és la C16 sense peatge a les Fonts 
#Rubicity

Prou cues per entrar i sor� r de Terrassa #proupeatge 
#terrassa #rubicity #santcugat #santquirze

“Lo único que tendrían que 
hacer es quitar esa ‘bombonera’ 
asfaltada”, “Opino que és un 
projecte molt costós i la ciutat té 
moltes mancances en diferents 
àmbits: barris, comerços, carrers, 
trànsit, places, urbanitzacions 
i molt més...i la veritat aquest 
projecte ha de tenir el consens 
de tots els rubinencs”, “yo quiero 
(...) que se planten árboles que 
favorezcan el microsistema y 
tengamos un pulmón verde 
real en este pueblo gris y lleno 
de losas”, “Es un grave error no 
preguntar a la ciudadanía acerca 
del lugar donde vive”, “Si no 
saben mantener ni lo que tienen, 
cómo pretenden mantener este 
mastodonte?”. 

Aquestes són cinc de les 
opinions sobre el Parc de 
Ca n’Oriol que qualsevol de 
nosaltres ha pogut veure a 
través de les xarxes socials. 
Són cinc, agafades a l’atzar, 
de les gairebé cinc-centes 
que ha generat el projecte 
que va presentar l’alcaldessa 
a mitjans del mes de març. 
De les cinc-centes, potser una 
trentena es mostren favorables 
al projecte (o directament són 
insults a qui promou opinions 
contràries) i, fins i tot així, 
expressen la seva preocupació 
pel manteniment que es farà 
del parc urbà. 

El cert és que han passat 
unes setmanes des que el 
projecte es va presentar als 
mitjans. Posteriorment, al cap 
d’un mes, el projecte es va 
presentar als grups municipals, 
però els detalls exactes encara 
són un misteri fins que no 
s’aprovi inicialment el projecte. 
Arribats a aquest punt, algunes 
usuàries hem pensat que no 
podíem deixar que, de nou, 
un projecte partidista intentés 
desvirtuar un lloc que és 
emblemàtic per a la nostra 
ciutat, que veiem cada dia 

des de la fi nestra de casa, que 
trepitgem un parell o tres de 
cops per setmana, que és per 
on passegem el gos, o per on 
anem a fer una mica d’esport, 
o a asseure’ns a fer petar la 
xerrada.

La Plataforma Protegim 
Ca n’Oriol estem d’acord amb 
el fet que cal restaurar l’espai, 
eliminant el ciment que ara 
ocupa el que es coneix com a 
“bombonera”, però no creiem 
que la proposta de l’equip de 
govern sigui la millor, pels 
següents motius: 

1) La intervenció costarà 
4 milions d’euros per aquesta 
primera fase; la segona fase es 
preveu que costi 4 milions més. 
Nosaltres creiem que es pot 
restaurar l’espai amb menys 
d’un milió d’euros per a tot el 
parc, a tot estirar, i destinar la 
resta de diners a altres projectes 
necessaris a la ciutat: millora 
de voreres i accessibilitat, 
increment de l’habitatge públic, 
millores a les urbanitzacions, 
rehabilitació d’equipaments 
existents –com els Antics 
Cinemes– o construcció de 
nous equipaments –com 
poliesportius, etc.

2) Trobem bé posar servei 
de lavabos, sobretot per a la 
gent gran, i si cal algun altre 
joc infantil, però no aquesta 
megainf raestructura que 
proposa l’equip de govern, 
més pròpia d’un parc urbà, i 
no de l’espai natural i agrari 
que és Ca n’Oriol. De les 3,4 
hectàrees que s’intervindran 
amb el projecte del PSC, 1,4 
hectàrees (el 41%) són terrenys 
agrícoles, que actualment 
manté el pagès de Can Sant 
Joan, masia de Rubí.

3) A banda del cost de 
construcció, cal tenir en 
compte el manteniment de 
l’espai. Si actualment no hi 
ha capacitat per mantenir el 
pipicà existent a la zona, com 
es pensa mantenir tot això? A 
més, actualment el pagès fa 
manteniment gratuït d’aquest 

espai únic al municipi, per 
què no es fa una proposta en 
la qual ell pugui seguir fent 
aquesta feina i, per tant, hi 
surtin guanyant tant ell com 
el municipi?

4) Finalment, trobem que 
no s’ha fet un procés real de 
consulta a la ciutadania. I 
de fet, moltes persones a les 
xarxes mostren el seu desacord 
amb el projecte. Cal, doncs, 
escoltar tothom i decidir amb 
més pluralitat i consens que el 
que hi ha actualment. És més, a 
l’últim Ple l’equip de govern es 
va quedar sol votant en contra 
d’una moció que demanava 
aturar el projecte i que es fes un 
procés participatiu de veritat, 
només el PSC i el trànsfuga 
van votar-hi en contra.

Com hem explicat, els 
motius per oposar-se al parc 
són molts. N’hem pogut llegir 
centenars a través de les xarxes 
socials, i se n’han fet fi ns a tres 
articles d’opinió. Un partit de 
l’oposició fi ns i tot va obrir una 
enquesta i va recollir més d’un 
80% de respostes crítiques 
amb el projecte. Davant de 
tot això, hi ha dues opcions: 
mirar de trobar una resposta 
consensuada amb la ciutadania 
per decidir, entre totes, el 
projecte de parc natural que 
volem, o bé tirar pel dret. 
Sembla que, amb el suport dels 
habituals, que aplaudeixen amb 
les orelles qualsevol pas que 
faci l’alcaldessa i el seu equip 
de govern, han decidit tirar pel 
dret. I no estem disposades a 
quedar-nos de braços plegats 
mentre ho fan. És per això que 
convidem a tota la ciutadania 
a venir a la sortida informativa 
que farem aquest diumenge 3 
de juny pel Torrent dels Alous 
(sortida a les 9 hores de la plaça 
Pearson) i a l’era del Parc de Ca 
n’Oriol (arribada i explicacions 
a les 12h). Us hi esperem!

Plataforma Protegim Ca 
n’Oriol (protegimcanoriol@
gma i l . com, t w i t t e r :  @
ProtegimCO).

El 3 de juny Protegim Ca n’Oriol
Plataforma Protegim 
Ca n’Oriol



La darrera roda de premsa de 
l’alcaldessa de Rubí fent balanç 
de les polítiques d’habitatge de 
l’Ajuntament i presentant la 
proposta d’ordenança per sanci-
onar els pisos buits de grans te-
nidors, és un dels exemples més 
contundents del cinisme que 
impregna una acció de govern 
que, en el cas de l’habitatge, 
ratlla la poca vergonya, doncs 
estem parlant del principal 
problema que pateixen moltes 
famílies de la nostra ciutat.

Això que pot semblar una 
opinió interessada, es pot com-
provar amb les dades que ha fa-
cilitat el govern municipal tant 
a la Taula pel Dret a l’Habitatge 
com a les successives memòries 
de gestió de Proursa.

Diu l’alcaldessa que han 
aconseguit l’objectiu de disposar 
de 1.000 habitatges de lloguer 
social a Rubí. Fals. Rubí té avui 
un parc d’habitatge públic (pi-
sos propietat de l’Ajuntament i 
de Proursa) de 149 habitatges. 
En tot cas, si sumem els pisos 
d’entitats supramunicipals com 
l’Impsòl, Incasòl i la Generali-
tat, serien 327 habitatges. És a 
dir, un 1% de parc públic sobre 
el total d’habitatges de Rubí, el 
mateix que a 2003.

A aquest parc públic de 
327 habitatges, se li poden 
afegir els 56 habitatges privats 
que per raó de diferents tipus 
de mediació, estan en règim 
de cessió de privats a la borsa 
de lloguer social. Podríem 
acceptar que a la ciutat de 
Rubí hi han 383 pisos (públics 
i privats) que formen part de 
la borsa de lloguer social. Molt 
lluny dels 1.000 que va afi rmar 
l’alcaldessa en l’esmentada roda 
de premsa.

Però el que és del tot inac-
ceptable, és comptabilitzar com 
a parc públic de lloguer social 
els pisos de propietat privada 
que estan al mercat de lloguer i 
reben ajuts al lloguer per raó de 
la renda dels llogaters. Segons 
l’alcaldessa, hi ha 720 famílies 
que reben ajuts de la Genera-
litat i de l’estat per poder pagar 
el lloguer, el que no diu és que 
hi ha 110 que les comptabilitza 
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La irresponsabilitat de buscar titulars 
i vendre fum amb l’habitatge a Rubí

El extraño mundo laboral

ICV Rubí

doblement, ja que les compta 
com ajut i com a pis. 

Comptabilitzar les ajudes 
al pagament del lloguer com 
habitatges de lloguer social és 
falsejar les dades d’habitatge 
públic a Rubí. Si acceptéssim 
aquesta operació de “false-
jament comptable” podríem 
arribar a la conclusió que les 
480 persones que han deixat de 
rebre la Renda Bàsica d’Eman-
cipació, l’ajut al lloguer extingit 
per part de l’estat o el 30% de 
retallades en els ajuts al lloguer 
del govern de Convergència, 
van reduir el parc públic. 

Evidentment, l’Ajunta-
ment no pot assumir un parc 
social com a propi quan no té 
cap control, com no ho tenia 
quan s’eliminaven ajuts o es 
retallaven els ajuts socials, lla-
vors aquestes retallades no les 
assumia com a pròpies. 

Igualment, podem dir que 
ja fa anys que tenim el mateix 
parc públic, incloent-hi els ajuts 
d’altres administracions quan 
ens trobem en ple “boom” del 
lloguer? Pot renunciar l’Ajunta-
ment a fer res, a no incrementar 
el parc públic de lloguer com 
porta fent aquests últims 15 
anys? 

En la mateixa roda de 
premsa, deia també la regidora 
d’Habitatge “que no tenim 
a ningú esperant per obtenir 
aquest dret a l’accés a l’habi-
tatge”, aquesta afi rmació faria 
riure si no estiguéssim parlant 
d’un problema tan greu com el 
de l’habitatge a Rubí. 

Com poden fer-se afi rma-
cions com aquesta quan, els 
mateixos que la fan, reconeixen 
que a Rubí tenen censats 423 
pisos ocupats a bancs davant 
l’absència d’habitatge públic? 
No tindran llistes d’espera, 
cosa que posem en dubte, molt 
probablement perquè moltes 
famílies amb necessitats d’ur-
gència, han renunciat a anar a 
l’Ajuntament davant la manca 
de solucions efectives i d’habi-

tatge públic de lloguer social, 
fi x a 1% des del 1998 però amb 
una diferència, llavors no havia 
esclatat la bombolla immobili-
ària i el preu mitjà voltava els 
300 euros i el 2017 ja era de 
569 euros. 

I fi nalment, ara ens diuen 
que portaran a aprovació una 
ordenança per sancionar els 
grans tenidors que tinguin pi-
sos buits, bancs principalment. 
Anem una altra vegada tard. 
Des de l’inici d’aquest mandat, 

per no parlar dels anteriors, 
diferents grups municipals 
hem presentat mocions i as-
solit acords pressupostaris per 
aprovar aquesta ordenança i 
els reglaments que l’han de 
desenvolupar. Fins avui no s’ha 
fet res. Han hagut d’esperar al 
darrer any de mandat per dir 
que l’estan treballant. 

Amb la política fi scal en 
el tema de l’habitatge a aquest 
govern municipal li ha passat 
el mateix que en la política 

pressupostària. Han esperat 
a incloure dotacions pressu-
postàries per pal·liar la manca 
d’habitatge públic al darrer 
pressupost. Avui, a sis mesos 
d’acabar aquest any, encara no 
s’ha adquirit cap habitatge amb 
aquesta partida, igual que no 
sabem, perquè no consensuen 
res, quin és l’abast de la nova or-
denança fi scal de pisos buits.

Sols sabem que, una vegada 
més, la política d’habitatge del 
govern socialista de Rubí és 

la de fer titulars i vendre fum. 
Ara, incrementada amb una 
bona dosi de cinisme amb 
afi rmacions com les que va fer 
l’alcaldessa en la darrera roda 
de premsa, on entre altres va 
dir que feien un balanç positiu 
de les polítiques d’habitatge de 
l’executiu local i recordant “que 
són una de les línies estratègi-
ques de l’acció de govern”.

Si alguna característica 
pròpia tenen les polítiques 
d’habitatge del govern local, 
és la de la seva absència. No 
s’han fet polítiques d’habitatge 
perquè l’habitatge mai ha estat 
una prioritat de cap govern so-
cialista a Rubí. Estem en aquest 
aspecte pitjor que fa 15 anys.

¡Por fi n! Desde el pasado lunes 
21 de mayo estoy reincorpora-
do al mundo laboral después 
de meses y meses de búsqueda 
y de desesperación. Resido 
en Rubí y en este municipio 
habré hecho llegar unos 100 
currículos, y cero entrevistas; 
en Barcelona habré entregado 
también unos 100 currículos, 
y 3 entrevistas; en Sabadell 

JOSÉ A. AVILA 

Exconcejal del Ayuntamiento
Gestor Técnico Administrativo

hice llegar unos 30 currículos, 
y 2 entrevistas, y en Terrassa 
entregué 5 currículos, con el 
resultado de 3 entrevistas y 
un puesto de trabajo. ¡Inau-
dito, pero muy cierto y muy 
real! Después de refl exionar 
y de repasar estos datos nos 
podríamos plantear un par de 
cuestiones : ¿Tiene que ver el 
tema laboral con las políticas 
municipales de empleo de 
cada Ayuntamiento? ¿Infl uye 
en el empleo la idiosincrasia 
particular y peculiar de cada 
municipio?
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La segona edició de la Fira del Vehicle 
Elèctric creix en nombre de visitants
REDACCIÓ

Rubí va acollir el passat 
cap de setmana la segona 
edició de la Fira del Vehicle 
Elèctric, que enguany s’ha 
ubicat a la rambleta Joan 
Miró i que ha crescut en 
nombre de visitants respec-
te a l’anterior.

Entre dissabte i diu-
menge, ciutadania i teixit 
empresarial van poder pro-
var vehicles elèctrics de 
les principals marques del 
mercat: cotxes totalment 
elèctrics i models híbrids; 
motocicletes, bicicletes, 
pati nets i monorodes, entre 
altres.

L’oferta de vehicles es va 
acompanyar amb punts de 
recàrrega, tant connectats a 
xarxa com d’autoconsum; i 
alternati ves al vehicle privat 
entre les quals destaca el 
vehicle elèctric compartit 
de Som Mobilitat. La coo-
perati va ha recollit dades de 
50 persones interessades a 
donar-se d’alta com usuàri-
es del seu servei de lloguer 
del vehicle elèctric.

La mostra de mobilitat 
sostenible es va completar 
amb acti vitats lúdiques per 
a nens i nenes, circuits de 
prova de vehicles i servei 
de food trucks amb diverses 
propostes gastronòmiques. 
“L’objectiu d’aquesta fira 
és despertar l’interès dels 
rubinencs i les rubinenques 
per la mobilitat elèctrica. El 
canvi d’ubicació i l’augment 
d’hores d’obertura ens ha 
fet créixer en visitants i 
n’estem molt sati sfets”, va 
valorar l’alcaldessa, Ana M. 

Martí nez.
La màxima representant 

de la ciutat va inaugurar la 
fi ra dissabte acompanyada 
de Francesc Mauri, mete-
oròleg de Televisió de Ca-
talunya. Mauri va defensar 
l’ús del vehicle elèctric i, 
en general, de les energies 
renovables per combatre el 
canvi climàti c. “Funcionar 
només amb energies reno-
vables ja és absolutament 
possible però cal la valenti a 
dels ciutadans i la valenti a 
de l’administració”, va apun-

tar Mauri.
En el marc de la Fira, els 

assessors de la Finestreta 
Energèti ca Iti nerant també 
van atendre la ciutadania 
que passava per l’esdeve-
niment. L’objecti u d’aquest 
servei és oferir assessora-
ment per reduir o resoldre 
dubtes de les factures dels 
subministraments de llum 
i gas i atendre consultes 
sobre efi ciència energèti ca. 
La Finestreta tornarà a estar 
operati va el 29 de juny, a la 
plaça de l’Anti ga Estació.

L’alcaldessa i Francesc Mauri, abans d’inaugurar la Fira. / Localpres

Les subvencions per a la millora del comerç es
poden demanar fi ns al divendres 22 de juny
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha obert el pe-
ríode per sol·licitar els ajuts 
per a la millora del comerç, 
dotades amb un pressupost 
total de 33.000 euros. Amb 
aquesta convocatòria, el 
consistori subvenciona la 
meitat del cost de l’actuació 
fi ns a un màxim de 1.000 
euros.

Els comerços poden 
optar a una sola de les 
cinc línies d’ajudes que 
es contemplen: renovació 

Volem oferir un servei per col·laborar contra la violència de 
gènere, sobre la qual cada dia en sentim notícies. Creiem que és 
útil saber defensar-se un mateix, sense causar mals majors.

Explicarem com defensar-se en diferents situacions d’agres-
sions o de furt, les més comunes tant en l’ambient domèstic, 
com al carrer, mentre esperem que arribin els agents.

Utilitzarem les tècniques mil·lenàries del Kung Fu. Ense-
nyarem l’útil pràctica de l’art de saber esquivar, per la qual cal 
tenir bons refl exos i agilitat, i practicar alguns senzills exercicis 
diaris.

Ensenyarem tècniques per estamordir l’agressor, atordir-lo i 
que deixi de ser perillós. Sovint per aturar un atac, i esporuguir 
l’agressor, que solen ser covards, només cal que conegui que 
està davant d’algú que sap defensar-se.

Pere Bel. Centre de Ioga

Defensa personal per dones

exterior, com retolacions, 
senyalitzacions exteriors 
a la façana, aparadors o 
substi tució de tancaments 
exteriors opacs; renovació 
interior, com ara modifi caci-
ons de la retolació o senya-
lització interior, del taulell, 
de la zona d’atenció al client 
i de la zona d’exposició dels 
productes; introducció de 
noves tecnologies; difu-
sió comercial, entesa com 
l’edició de material divul-
gati u sobre l’establiment, i 
supressió de barreres arqui-

Obert el termini per optar a 
les ajudes per pagar el lloguer
REDACCIÓ

El termini per sol·licitar 
les subvencions per al 
pagament del lloguer que 
atorguen el Ministeri de 
Foment i la Generalitat 
està obert fins al 28 de 
juny. 

S’hi poden acollir tots 
els ti tulars d’un contracte 
d’arrendament que tin-
guin la residència legal a 
Catalunya, uns ingressos 
per unitat de convivèn-
cia suficients per poder 
pagar el lloguer i que el 
2016 no superin els límits 
màxims establers a la con-
vocatòria, que és variable, 
excepte en els supòsits de 
vícti mes del terrorisme. 

També cal ser titular 
del contracte de lloguer i 

que aquest no superi els 
600 euros o els 900 euros 
en casos de famílies nom-
broses, estar al corrent 
del pagament del lloguer 
i complir les obligacions 
tributàries. L’import de la 
subvenció, que assumeix 
un percentatge del preu 
del lloguer en relació a 
la casuísti ca de la unitat 
familiar, pot arribar fi ns als 
2.400 euros anuals.

Les persones que com-
pleixin tots els requisits 
poden presentar la seva 
sol·licitud per optar a les 
ajudes a l’Oficina Local 
d’Habitatge, situada al 
carrer General Prim, 33-
35, 4a planta, de dilluns a 
divendres de 9 a 14 hores 
o el dilluns a la tarda de 16 
a 18.30 hores.

tectòniques.
Els establiments han 

d’estar ubicats en planta 
baixa i dins la trama con-
solidada de Rubí i acti us en 
el moment de presentar la 
sol·licitud.

Si l’actuació per a la 
qual s’ha demanat la sub-
venció ja s’ha realitzat en 
el moment de presentar la 
sol·licitud, el seu cost serà 
l’acreditat. Si encara està 
pendent, es prendrà com 
a referència el cost pres-
supostat. En aquest cas, 

les actuacions s’hauran de 
justificar abans del 31 de 
gener del 2019.

Els impresos de sol-
licitud es poden descarregar 
de l’apartat de tràmits de la 
Seu electrònica de l’Ajun-
tament i, juntament amb 
la resta de documentació 
requerida, cal formalitzar la 
peti ció a la Finestreta Única 
Empresarial (FUER) a la Ma-
sia de Can Serra (C/ de Can 
Serra, 3. PAE CIT 5B La Llana) 
o a qualsevol de les Ofi cines 
d’Atenció al Ciutadà.



ACADÈMIA

ACUPUNTURA

Bon Carma
T. 689 853 053
c. Llobateras, 101

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

Alfonsi Costures
T. 670 714 423
c. Pintor Murillo, 72

ASSEGURANCES                           

Jordi Vila
T. 93 699 78 33
c. Marconi 1

CENTRE ESTÈTIC

CENTRE MÈDIC

CLÍNICA DENTAL

Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26

CRISTALLERIA                           

Cistalería Medina
T. 93 112 69 27
c. Bartrina, 9

DECORACIÓ LLAR               

Coype
T. 93 588 02 29
Av. de l’estatut, 7

L’estudi
T. 699 95 28 13
c. Maximí Fornés, 21

DISTRIBUIDORA
DE SAL     

FERRETERIA                           

FRUITERIA

HERBORISTERIA                          

INFORMÀTICA                           

APP Informática
T. 677 468 553
c. Montserrat, 11

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
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BIJUTERIA                         

CALÇAT                           

Rápido Moderno 2
T. 654 17 91 01
c. Ntra. Sra. de Lourdes, 32



IMMOBILIÀRIA                         

Finques Ariza
T. 93 144 56 06
c. Monturiol, 16 B Local 5

G.I. Europeas 
T. 935 88 31 58
Pg. Francesc Macià, 65

SERVEIS
ASSISTENCIALS                          

Llar i serveis
T. 93 697 45 51
c. Sant Cugat, 36

TALLERS COTXES                           

ProService
T. 93 488 52 33
c. Ciclisme, 41

Hermanos Moya
T. 93 697 21 01
c. Lepanto, 28

RENTAT VEHÍCLES                           

Autorentat Rubí
T. 93 697 87 82
Ctra. de Terrassa, 124

REPOSTERIA
CREATIVA

Nama’s Bakery
T. 611 42 85 83
Av. Estatut, 69

ROBA                           

Crisma
T. 93 699 93 51
c. Lluís Ribas, 6

MÀRMOLS

Mármoles M.P.
T. 93 697 20 95
Av. de la Llana, 63

MERCERIA                           

Lola Botona
T. 637 434 423
c. Montserrat, 21

NETEJA

Llar i serveis
T. 93 697 45 51
c. Sant Cugat, 36

ÒPTICA                           

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

REPARACIÓ
ELECTRODOMÉSTICS
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TOT EL QUE NECESSITES 
A UN COP D’ULL



TINTORERIA                           
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COM ET PODEM AJUDAR?



GUÀRDIES NOCTURNES

JUNY 2018

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

BARADAD  Av. Barcelona, 55  A prop de l’Estació  93 699 09 53 

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

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

BLANCA  Ntra. Sra. de Lourdes, 73  Zona Ca n’Oriol  93 699 55 08 

CALSINA  Ntra. Sra. de Lourdes, 35  Zona Ca n’Oriol  93 699 22 81 

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

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

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43

FARELL  Sant Jordi, 25  Zona La Serreta  93 699 02 91 

GARCÍA  Segòvia, 1  Zona alta Ca n’Oriol  93 697 49 42 

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

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

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

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

PARRILLA Xercavins, 2  Zona església de Sant Pere  93 699 13 05 

LOZANO  Passeig Les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

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

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

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

RUIZ  Ctra. Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 

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

XAPELLI  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

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

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

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
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El dermapen o micro punción

Mantenir el cor sa

Se le llama como “el lápiz 
que borra las arrugas“. Se 
trata de un dispositi vo que 
reafi rma, levanta y rejuve-
nece la piel. Es muy efecti vo 
para reducir líneas de expre-
sión, arrugas, estrías, marcas 
de acné, manchas. Este tra-
tamiento ayuda a la produc-
ción de colágeno y elásti na, 
y ayuda a la absorción de los 
productos que la especialista 
considere necesarios sin 
inyectarlos, como ocurre 
con otros tratamientos. Los 
resultados son visibles desde 
la primera sesión, aunque se 
debe esperar un par de días 
para apreciarlo.

Centre d’Estèti ca Bella

La cura del cor és la clau 
d’una bona salut. 

Us cuideu les malalti es del 
cor?
És important saber que les 
malalties cardiovasculars 
són les que afecten en ma-
jor mesura el cor o els vasos 
sanguinis. A molts llocs del 
món es porta a terme una 
educació especial per infor-
mar les persones sobre les 
causes i la seva prevenció. 
Malgrat això, aquest ti pus 
de dolença conti nua essent 
una de les principals causes 

de mort.

Els factors de risc de les 
malalti es del cor
Existeixen certs punts espe-
cífi cs que poden demostrar 
que una persona té una 
major tendència a pati r ma-
lalti es del cor. Estem parlant 
dels factors de risc, que han 
de tenir-se en compte per 
realitzar una cura més es-
pecífi ca, segons sigui el cas: 
el sexe, l’edat, l’herència o 
l’esti l de vida.

Consells per evitar malalti -

es del cor
Més enllà dels factors de 
risc, és possible reduir les 
possibilitats de tenir una 
malalti a cardiovascular se-
guint uns consells.
• Realitzar una dieta baixa 
en greix, sal i colesterol.
• No consumir cap ti pus de 
tabac.
• Fer exercici al menys tres 
vegades a la setmana.
• Mantenir un pes sa.
• Reduir la pressió arterial.

Redacció
www.vitadelia.com
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Les dietes miracle poden 
perjudicar la teva boca 
Ara que arriba el bon temps 
i entren ganes d’anar a la 
platja i a la piscina es pot 
caure en la temptació de 
perdre pes fent una dieta 
“express”.  

Però  una “operació biki-
ni” sense un control mèdic 
i seguint dietes d’internet 
o de revistes pot tenir un 
efecte rebot, i no solament 
això, sinó que pot perjudi-
car la nostra salud dental. 

Si esteu pensant co-
mençar una dieta, a Clínica 
Dental Pifarré us oferim 
una consulta gratuïta per 
valorar la vostra salut den-
tal.

Les famoses dietes hi-
perproteïques, per exem-
ple, poden augmentar el 
risc de caries i malaltia 
periodontal. 

També la manca de vi-
tamina A disminueix la sa-
livació (molt important per 
tenir una boca sana) i la 
carència de vitamina B12 

perjudica les mucoses de 
la boca permetent que apa-
reixin úlceres, aft es orals i 
irritació dels llavis. La falta 
de vitainaB2 pot provocar 
una alteració de les papiŀles 
linguals i alterar el gust. Per 
últi m, la falta de vitamina C 
afecta la capacitat de curar 

ferides, i augmenta la pro-
babilitat d’infeccions, així 
com el risc de caries orals. 

Així doncs com ho po-
dem fer per perdre pes 
sense posar en risc la nostra 
salud? 
- Menjar de manera equili-
brada, 5 cops al dia.

-Beure aigua.
- Fer exercici.
- Demanar Consell a un 
metge nutricionista.
No deixis que les ganes de 
millorar el teu cos empitjo-
rin la teva salud bucal!

Clínica Dental Pifarré
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LLOGUER 
I VENDA

SE ALQUILA Hab. 610.467.363
LLOGO PIS totalment moblat a 
Rubí amb una habitació, cuina 
americana i traster. 700€. In-
teresats trucar: 659.311.658 / 
639.620.333

DONO CLASSES d’informàtica 
i ús de mòbil. 680.622.006

OFERTES I 
DEMANDES
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Hace dos semanas nos hacía-
mos eco del estado en el que 
había aparecido Taronget, un 
gato de una de nuestras colo-
nias, vícti ma de una trampa 
para la captura de conejos. 
Y esta semana la historia se 
repite, al recibir aviso de un 
gato con un lazo trampa que 
rodea su cuerpo en una zona 
muy cercana, en una zona 
verde del Polígono Industrial 
Cova Solera próxima a la Rie-
ra. No es la primera vez que 
esto ocurre y ha sucedido con 
animales domésti cos que han 
quedado atrapados en ellos, 
pues son varios los casos 
que hemos atendido en los 
últi mos años. 

Advertimos que esta 
práctica es ilegal y está ti-
pifi cada en el código penal. 
Y desde Rodamons de Rubí 

tomaremos medidas legales 
para que quien o quienes la 
llevan a cabo reciban la co-
rrespondiente sanción. 

Si eres testigo de esta 
prácti ca, rogamos lo pongas 
en conocimiento inmediato 
de los organismos competen-
tes y también lo pongas en 
conocimiento de Rodamons 
de Rubí. 
Agents Rurals 93 561 70 00 
Policía Local Rubí 
93 588 70 92 

RODAMONS DE RUBÍ 
Contacta de lunes a viernes 
de 18 a 20 horas al teléfono 
639 679 777 o bien a través 
de email, web o Facebook: 
rodamonsderubi@hotmail.es 
www.rodamonsderubi.com 
https://www.facebook.com/
rodamonsderubi 

Si lo ves, denuncia 
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Hello International School - I

Ahora que nos acercamos al 
fi nal de curso, Hello Interna-
tional School quiere expresar, 
ante todo, su agradecimiento 

a todas aquellas personas que han confi ado 
en nosotros para su aprendizaje de idiomas, 
Han sido muchos los alumnos que han 
cursado estudios en este centro, no sólo 
durante el presente curso académico, sino 
en los más de veinticinco años que hace que 
esta academia está ofreciendo sus servicios 
en esta ciudad. Para los responsables y pro-
fesionales que trabajamos por la constante 
mejora de la calidad de la enseñanza de 
idiomas y lo hacemos en este centro, es un 
motivo de orgullo el contar con el apoyo y 
respaldo de tanta y tanta gente para poder 
realizar nuestra tarea llenos de ilusión. 
Como se dijo anteriormente, este curso 
está a punto de acabar, pero no implica que 
cesen las actividades en Hello International 
School. Como ya es sabido, durante los me-
ses de julio y septiembre se llevarán a cabo 
los cursos intensivos de idiomas, así como 
las clases de recuperación y repaso, tanto 
de idiomas como del resto de materias es-
colares. En cuanto a los cursos intensivos, 
es bueno tener presente que la época estival 
es un período particularmente adecuado 

para el aprendizaje de idiomas, ya que los 
horarios se relajan en el trabajo (en el caso 
de los profesionales) y los escolares tienen 
prácticamente todo el día libre debido a las 
vacaciones. Por ello, tanto para unos como 
para otros, el hecho de estudiar un idioma 
en verano puede resultarles tremendamen-
te efi caz. Este hecho se reafi rma porque al 
no tener muchas obligaciones o, en el caso 
de los estudiantes, prácticamente ninguna, 
el mantener la mente ejercitada y un poco 
de disciplina pueden reportar excelentes 
resultados.

Texto cedido por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL
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una desena d’espectacles per a tots els 
públics en el festival Teatre sense teatre
reDaCCió

La 3a edició del festival Teatre 
sense teatre arriba aquest cap 
de setmana amb una desena 
d’espectacles per a tots els 
públics. La proposta, organit-
zada per l’Ajuntament amb 
el suport de la companyia La 
Tal, vol donar visibilitat a les 
arts escèniques traient-les dels 
seus escenaris habituals.

Els escenaris del festival 
seran la plaça del Doctor Guar-
diet, el solar del Centre Demo-
cràtic Republicà, l’Ateneu, el 
gimnàs de la Schola i l’illa de 
vianants, i s’hi sumen com a 
nous emplaçaments la plaça 
de Salvador Allende i el local 
de Lectors al Tren-Espai de 
Llibres.

El festival arrenca diven-
dres 1 de juny amb la proposta 
‘Les pompiers’, de La Tal, que 
recorrerà l’illa de vianants cada 
dia a partir de les 17.30 hores 
per convidar el públic a gaudir 
de l’esdeveniment. Aquella 
nit, l’Ateneu acollirà dues fun-
cions (18.30 i 20.30 hores) de 
l’obra ‘Ventura’, de Cristina 
Clemente, un espectacle creat 

espai la comèdia eixelebrada 
‘Wet floor’, amb la pallassa 
Cristina Solé, que es podrà 
veure a les 19.45 hores; i l’es-
pectacle Guga, una proposta 
d’acrobàcia i humor que ha 
girat per diferents països. La 
funció tindrà lloc a les 20.30 
hores.

La jornada del diumenge 
3 de juny arrencarà amb l’es-
pectacle familiar ‘Libèl·lula’, 
que es podrà veure en tres 
passis diferents (11, 12.45 i 
18 hores) a la Schola. Es tracta 
d’un muntatge molt personal 
de Toti Toronell inspirat parci-
alment en la figura de l’artista 
Alexander Calder, creador 
d’escultures cinètiques.

A la tarda, arribarà un altre 
dels plats forts del festival, la 
revisió contemporània de ‘Fu-
enteovejuna’, de Lope de Vega, 
a càrrec de la companyia Obs-
kené. El muntatge, molt fidel al 
text original tot i que reduït, es 
podrà veure a la plaça de Sal-
vador Allende a les 19 hores. 
En aquest mateix espai però a 
les 20 hores, s’ha programat 
‘Clown in libertà’, del grup 
italià Teatro Necessario, una 
proposta d’acrobàcia, humor i 
malabars que ja s’ha vist arreu 
d’Europa. El festival es tancarà 
a les 20.45 hores, també a Sal-
vador Allende, amb la creació 
circense ‘Esquerdes’, de la 
companyia Hotel Locandi.

Tots els espectacles són 
gratuïts, amb les úniques ex-
cepcions de ‘Ventura’ i ‘Libèl-
lula’, que es podran veure a 
un preu reduït de 5 euros. Les 
entrades es podran adquirir 
a La Sala divendres de 18 a 
21 hores, i el mateix dia de la 
representació al lloc de la fun-
ció. També es poden reservar 
trucant al Servei de Cultura (93 
588 70 00, extensió 4426, de 9 
a 14 hores).

Ja fa tres anys que la ciutat acull aquest festival. / Arxiu

expressament pel Temporada 
Alta de Girona que, des del 
2015, es representa amb un 
gran èxit de públic.

El dissabte 2 de juny, La 
Càmara Teatre i Núria Puigbó 
portaran al local de Lectors al 
Tren-Espai de Llibres el recital 
de poesia i música de Bach 
‘Voluntat indòmita’, una pro-
posta artística i reivindicativa. 
Se n’oferiran dues sessions a 
les 18.30 i les 20.30 hores.

Aquell mateix dia a les 
19.15 hores, la plaça del Doc-
tor Guardiet serà l’escenari 
de l’espectacle de bicicleta 
acrobàtica ‘Time to loop’, de la 
companyia italiana Duo Kaos. 
El seguiran en aquest mateix 

teatre

Fata Morgana estrena ‘Dos 
enterramorts’ al Casal Popular
El grup rubinenc 
Fata Morgana 
Teatre posarà en 
escena aquest 
cap de setma-
na l’obra ‘Dos 
enterramorts’ 
al Casal Popu-
lar.  En aquest 
muntatge escè-
nic, dos enter-
ramorts, sorgits 
de la imaginació 
de Shakespeare 
en la seva tragè-
dia ‘Hamlet’, es 
reinventaran en 
un paratge més 
propi del teatre 
de l’absurd de 
Beckett. Quan apareixen 
tenen un sol propòsit, cavar 
les fosses de la família reial 
que acaba de morir. Passen 
el temps cavant i xerrant; i 
és a partir de la seva xerra-
meca, de vegades còmica, de 
vegades dramàtica i sovint 
absurda, a través de la qual 
els coneixerem a ells i el 
temps en el qual es veuen 
obligats a viure.  

Sota la direcció de Pol 
Borrell, qui també és l’au-
tor de la dramatúrgia, ‘Dos 

enterramorts’ està interpre-
tada per Joan Montana i el 
mateix Borrell. La duració de 
l’obra és d’una hora. L’entra-
da és gratuïta, ja que és una 
obra pel mètode de taquilla 
inversa, és a dir, l’espectador 
paga el que consideri quan 
acaba la representació en 
funció de la seva pròpia 
valoració. 

La posada en escena serà 
dissabte 2 de juny a les 20.30 
hores i diumenge 3 de juny a 
les 19 hores. / DdR

Imatge promocional de l’obra. / Cedida

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

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

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

AgendA
································································
DivenDres 1 de juny

-Presentació del llibre ‘Nasario’
A càrrec de Ricárdo Alcántara. A les 18h a l’Espai 
de Llibres.

-‘Ventura’
‘Teatre sense teatre’, amb Meritxell Yanes i David 
Planas. A les 20.30h i a les 22.30h a l’Ateneu. 

-Festa del 25 de Setembre
A les 20.30h pregó de festa i a les 22h espectacle 
musical. A la pl. del 25 de Setembre. Org.: AV 25 
de Setembre. 

································································
Dissabte 2 de juny

-Fira del col·leccionisme 
De 17h a 21h al pg. Francesc Macià. Org.: Amics 
del Col·leccionisme. 

-Fira d’art de Primavera, Fira del trasto i trobada 
d’il·lustradors

De 17 a 21h a la pl. del Dr. Guardiet. Org.: Asso-
ciació Sant Galderic. 

-‘Voluntat indòmita’
‘Teatre sense teatre’, a càrrec de La Càmara 
Teatre-Rubí i Núria Puigbó. A les 18.30h i a les 
20.30h a Lectors al Tren-Espai de Llibres.

-Festa de l’escola de l’esbart Dansaire
A les 19h a la pl. de Salvador Allende. Org.: Esbart 
Dansaire. 

-‘time to loop’
‘Teatre sense teatre’, a càrrec de la companyia 
Duo Kaos. A les 19.15h a la pl. Salvador Allen-
de.

-‘Wet floor’
‘Teatre sense teatre’, a càrrec de la companyia 
Cris-is. A les 19.45h a la pl. Salvador Allende.

-Concert de blues
A càrrec de Dockery’s Blues. Ales 20h al bar Èxit, 
a la pl. Anselm Clavé. Org.: Societat del Blues.

-‘Guga, el rey de la acrobacia’
‘Teatre sense teatre’, a càrrec de la companyia 
Guga & Sílvia. A les 20.30h a la pl. Salvador 
Allende.

-‘Dos enterramorts’
Espectacle teatral a càrrec de Fata Morgana. A les 

20.30h al Casal Popular. Taquilla inversa.

-Festa del 25 de Setembre
A les 23h ball per a tots. A la pl. del 25 de Setem-
bre. Org.: AV 25 de Setembre.

································································
Diumenge 3 de juny

-‘libèl·lula’
‘Teatre sense teatre’, a càrrec de la companyia 
Toti Toronell. A les 11h, les 12.45h i a les 18h al 
gimàs de l’Schola.

-Festa del 25 de Setembre
A les 11h xocolatada i festa de l’escuma. A les 
18.30h actuacions musicals diverses. A la pl. del 
25 de Setembre. Org.: AV 25 de Setembre.

-Festa de la Poesia
A les 12h a l’Ateneu.

-Audició de sardanes
A càrrec de la cobla Mediterrània. A les 19h a la 
pl. de Catalunya. Org.: Foment de la Sardana.

-‘Dos enterramorts’
Espectacle teatral a càrrec de Fata Morgana. A 
les 19h al Casal Popular. Taquilla inversa.

-‘Fuenteovejuna’
‘Teatre sense teatre’, a càrrec de la companyia exposicions

-Sergi Marcos. Immersió pictòrica en l’obra 
de Joan Margarit. Inauguració 8 de juny a les 
19.30h. A Lectors al tren.

-Bòdum i art. Fins al 9 de juny a l’Antiga 
Estació. 

-EdRa Pop. Exposició pop-art. Fins a l’11 de 
juny a edRa. 

Obskené. A les 19h a Centre Democràtic Repu-
blicà. 

-‘Clown in libertà’
‘Teatre sense teatre’, a càrrec de la companyia Te-
atro Necessario. A les 20h a la pl. Dr. Guardiet. 

-‘esquerdes’
‘Teatre sense teatre’, a càrrec de la companyia 
Hotel Iocandi. A les 20.45h a la pl. Dr. Guardiet.

································································
Dimecres 6 de juny

-lliurament de premis del Concurs de punts 
de llibre
A les 18h a la Biblioteca.

-Hora del conte
‘Contes, caixes i colors’, a càrrec de Nona. A les 
18h a la Biblioteca. Per a infants de 4 a 7 anys.

································································
Dijous 7 de juny

-‘Com funciona la Llei d’Atracció Universal?’
A càrrec d’Ingrid Antolino. A les 19h a la Bibli-
oteca.
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La Fira de Primavera, que serà a la tarda, 
acollirà una trobada d’il·lustradors
M. CABRERA

La Fira de Primavera arriba 
aquest dissabte amb aires 
renovats. La junta direc� va de 
Sant Galderic, en� tat que or-
ganitza l’ac� vitat, ha treballat 
per donar-li un nou impuls 
a aquesta fi ra, que enguany 
arriba a la 16a edició.

La principal novetat és 
que la fi ra obrirà durant la 
tarda, de 17 a 21 hores al 
carrer Maximí Fornés i l’en-
torn de la plaça del Doctor 
Guardiet. D’aquesta forma, 
els organitzadors pretenen 
guanyar visitants: “La tarda és 
més relaxada que el dissabte 
al ma� , on la gent encara té 
coses per fer”, ha explicat Ari-
adna Benavides, presidenta 
de l’Associació Sant Galderic. 
La celebració de la fi ra coin-
cidirà també amb diversos 
espectacles del ‘Teatre sen-
se teatre’, un fes� val d’arts 
escèniques al carrer. Des de 
Sant Galderic s’han mostrat 
entusiasmats per aquesta 
coincidència que creuen que 
els pot benefi ciar: “Estem en-
cantats de compar� r l’espai 

estan molt sa� sfets, ja que 
l’any passat va baixar molt 
el nombre de paradistes del 
trasto.

Importants novetats
Entre les novetats més desta-
cades de l’edició d’enguany hi 
ha la celebració de la primera 
Trobada d’il·lustradors, im-
pulsada per Montse Marcet. 
A més de trobar les obres dels 
il·lustradors Max Saladrigas, 
Rabbit’s Hollow, Nataxa Ru-
zafa, Rosa Cervelló i Araceli 
Plata, també hi haurà exhi-

bicions i demostracions d’il·-
lustració en directe. Serà a 
par� r de les 17.45 hores quan 
aquests ar� stes començaran 
a fer demostracions. L’indret 
on estarà ubicada aquesta 
trobada serà el solar del Cen-
tre Democrà� c Republicà.

Aquest espai serà punt 
de trobada durant tota la 
tarda amb diverses ac� vitats 
complementàries.

Així, entre les 17 i les 21 
hores hi haurà tallers ar� s� cs 
familiars a càrrec de Sandra 
Bea i un tastet de vins de la 
mà de Vinalium, que oferirà 
vins de producció catalana. 
També hi haurà una exposi-
ció de fotografi es fl orals, a 
càrrec del Grup Fotogràfi c El 
Gra, i un Photocoll amb un 
decorat realitzat pels alum-
nes de l’escola Pau Casal i 
relacionat amb la primavera. 
A més, s’ambientarà la fi ra 
amb plantes i fl ors de Font 
del Ferro, que també � ndrà 
un punt de venda.

Benavides ha explicat que 
amb aquestes ac� vitats volen 
“donar-li més cos, consistèn-
cia i presència a la fi ra”.

L’Associació Sant Galderic i els Amics del Col·leccionisme instal·laran 
les seves paradetes al centre dissabte a la tarda. / M.C.

amb el fes� val de teatre, ens 
complementem”, afirma la 
presidenta de l’en� tat.

A la 16a edició de la fi ra 
d’art de primavera, que comp-
ta amb un cartell elaborat per 
Miki Méndez, està previst 
que hi par� cipin una vintena 
d’ar� stes que exposaran les 
seves pintures, escultures, 
gravats i tot � pus de material 
ar� s� c. Pel que fa a la fi ra del 
trasto, que arriba a la 9a edi-
ció, hi haurà una dotzena de 
parades dedicades a aquesta 
temàtica. Els organitzadors 

ART I TRADICIÓ COL·LECCIONISME

Nova edició de la Fira 
del Col·leccionisme

Un any més, arriba la Fira del 
Col·leccionisme de la mà dels 
Amics del Col·leccionisme 
de Rubí, que coincideix amb 
la Fira de Primavera. Aquest 
dissabte de 17 a 21 hores, 
més d’una vintena de para-
detes mostraran al passeig 
Francesc Macià tot � pus de 
col·leccions. “Hi haurà pla-
ques de cava, embolcalls de 
sucre, punts de llibre, sifons, 
números de loteria, am-
polletes de perfum, didals, 
etc.”, explica el secretari de 
l’en� tat, Isidre Forés.

En aquesta 17a edició de 

la fi ra, com és habitual, no 
només es podran observar 
les col·leccions, sinó que 
també es podrà vendre, 
comprar i intercanviar.

A banda de la fira, el 
Museu Vallhonrat oferirà 
dues visites guiades gratu-
ïtes  a les 17 i a les 18.30 
hores. L’entrada serà per la 
plaça de Montserrat Roig. 
“Animem els rubinencs a 
venir i a passar-ho bé amb 
les col·leccions, algunes de 
les quals poden ser sorpre-
nents”, explica Forés. / M. 
Cabrera

A la fi ra, es trobaran diversos objectes col·leccionables. / Arxiu
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Una desena d’actuacions musicals, en 
la cinquena edició del Festi val de Blues

Keith Dunn és una de les estrelles del festi val. / Cedida

REDACCIÓ

La Societat de Blues de Rubí 
està ulti mant els detalls per 
celebrar entre el 8 i el 10 de 
juny la cinquena edició del 
Festi val de Blues de Rubí, que 
portarà a la ciutat actuacions 
musicals de renom.

Trizia Band, Tota Blu-
es Band, Chino&The Bog 
Bet+The Sax Attack, Lolo 
O r te ga & B i g sto n e  Wo r-
kers i, especialment, Keith 
Dunn&Balta Bordoy Quin-
tet són alguns dels reclams 
d’aquesta nova edició del 
festi val.

Per escalfar motors, 
aquest dissabte l’enti tat ha 
preparat un concert, que 
anirà a càrrec de Dockery’s 
Blues. L’actuació musical serà 
al local Èxit, situat a la plaça 
d’Anselm Clavé, a les 20.30 
hores.

La plaça Anselm Clavé, esce-
nari dels concerts
La majoria dels concerts ti n-
dran lloc a la plaça d’Anselm 
Clavé i començaran el 8 de 
juny amb l’actuació a les 
20.30 hores de Trizia Band, 
una cantant sevillana que 
portarà a Rubí un repertori 
de temes de blues, rock, jazz 
i el soul més negre. Estarà 
acompanyada pel guitarrista 
José Ortega, el bateria Ma-
day Cruz, el baixista German 
Piña, el saxo Bernardo Par-
rilla i el teclista Andrea Sal-
vadori. Aquella mateixa nit, 
a parti r de les 22.30 hores, 
pujarà a l’escenari Tota Blues 
Band, una banda elèctrica 
de blues tradicional, d’esti l 
‘south-side sound’. La banda 
està formada per Tota, que 
canta i toca l’harmònica, el 
guitarrista Martí n J. Merino, 
el pianista Cristian ‘Poyo’ 

Moya, el baixista José Pilar i 
el bateria Eduardo Neto.

La música continuarà 
el dissabte a les 12 hores a 
l’illa de vianants amb l’ac-
tuació de Dockery’s Blues, 
una formació local, amb 
Toni Fabres i Javi Paco. A la 
mateixa hora, hi haurà una 
actuació de Quantum Blues, 
amb Adriana i Charlie, tots 
dos de Rubí, a la plaça de 
Josep Tarradellas.

A més, a parti r de les 10 
hores hi haurà tallers d’ins-
truments i a les 13 hores està 
programada una Jam Session 
a càrrec de Muddy Wine, 
mentre que a les 18 hores 
està prevista l’actuació de 
Tomaccos a l’illa de vianants, 
un grup format per Edward 
Mill, Suzanne Baquet, Al 
Monseu i Roderick Owens. 
El grup, que també actua 
diumenge, ofereix un estil 

diverti t i sureny.
A la tarda, serà el torn 

dels grans concerts a la plaça 
d’Anselm Clavé. A les 20.30 
hores actuarà Chino&The Big 
Bet+The Sax Attack. Chino 
és un dels guitarristes més 
destacats de l’escena blues i 
swing de Barcelona i actuarà 
a Rubí acompanyat pels saxo-
fonistes Pol Padrós i Pol Prats, 
pel baixista Freddy Muñoz i el 
bateria Jake Klambourg.

A les 22.30 hores serà el 
torn de Lolo Ortega&Bigstone 
Workers, músics de llarga tra-
jectòria i amb treballs propis. 
La guitarra i la veu aniran a 
càrrec de Lolo Ortega, que 

estarà acompanyat pel gui-
tarrista Johny ‘Big Stone’, el 
contrabaixista ‘Litt le’ Jordi i 
el bateria Marc Ruiz.

El darrer dia del festi val 
arrencarà amb un vermut a 
càrrec de Tomaccos a la plaça 
d’Anselm Clavé.

El gran Keith Dunn
Per tancar totes les actuaci-
ons, a les 20 hores hi haurà el 
concert de Keith Dunn&Balta 
Bordoy Quintet. Keith Dunn 
és de Boston i és un dels 
vocalistes i harmonicistes 
més importants del món del 
blues. Ha tocat amb Billy 
Boy Arnold, Magic Slim i 
Stevie Ray Vaughan. A Rubí 
estarà acompanyat pel gui-
tarrista Balta Bordoy, Víctor 
Puertas, que toca l’orgue 
hammond, el saxofonista 
Arnaud Desprez i el bateria 
Jake Klambourg.

DANSA

Amb moti u de la celebració 
del Dia de l’Associacionisme 
Cultural, el Foment de la 
Sardana ha organitzat per 
aquest diumenge 3 de juny 
una audició de sardanes. 
La cobla Mediterrània serà 
l’encarregada d’oferir aques-
ta audició, que tindrà lloc 
a les 19 hores a la plaça de 
Catalunya. 

El programa del concert 
inclou nou temes com ‘Sar-

danistes de Santa Anna’, de 
Manel Saderra; ‘Rubí festi u’, 
de Carles Sagarra; ‘Rosa de 
Sant Jordi’, de Fèlix Martí nez; 
‘Poncellina’ de Josep Sader-
ra; ‘El Castell del Montgrí’, de 
Pau Marons (Emili Saló); ‘Un 
gran Aplec’, de Josep Capell; 
‘El pati  de l’artesà’, de Carles 
Santi ago; ‘Sant Grau de Tos-
sa’, de Xavier Forcada; i ‘Al 
mestre Puigferrer’, de Josep 
Coll. / DdR

Audició de sardanes pel Dia 
de l’Associacionisme Cultural

El festi val porta 
a Rubí arti stes 
del blues de 
gran qualitat

La colla Galzeran de l’Escola de Sardanes Flor de Neu va 
actuar diumenge en el decurs del 67è concurs de colles 
sardanistes que es va celebrar a la plaça de Viladomat en 
el marc dels actes de la Patum de la capital del Berguedà. 
La colla rubinenca va acabar en segona posició al concurs 
de Berga dins de la competi ció territorial de les comarques 
barcelonines. La propera sorti da de les colles rubinenques 
serà el 10 de juny a Sant Feliu de Llobregat. / DdR

La colla Galzeran de Flor de Neu, 
subcampiona al concurs de Berga

Primera actuació de tota l’escola 
de l’Esbart oberta a tothom
La plaça de Salvador Allende 
acollirà aquest dissabte 2 
de juny a les 19 hores una 
actuació  de tota l’escola 
de l’Esbart Dansaire, des 
dels dansaires més menuts 
de 3 anys fi ns als més grans 
de 16. Serà la primera actu-
ació a l’aire lliure, gratuïta i 
oberta a tothom que oferirà 
el conjunt d’alumnes de 
l’escola de l’Esbart. 

Amb l’actuació, l’Esbart 
vol oferir a la ciutadania 
un tastet de les danses i el 
treball realitzat al llarg de 
tot el curs, mostrant la feina 
feta, els valors i l’educació 
que s’ensenya als infants i 
adolescents a través de la 
dansa tradicional catalana. 
Des de l’Esbart, s’anima a 
la ciutadania a gaudir de 
l’actuació. / DdR

MÚSICA

Colla Galzerna, al concurs de Berga. / Cedida
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lara lópez

La mostra col·lectiva ‘Bòdum 
i l’Art’ omple des de dijous 
de la setmana passada l’espai 
expositiu de l’Antiga Estació. 
Es tracta d’una exposició 
creada per 31 artistes rubi-
nencs, o amb vincles amb la 
nostra ciutat, que ofereixen 
la seva particular visió del 
famós elefant blau de Rubí, 
el Bòdum. Oli, aquarel·la, 
acrílic, escultura, il·lustració, 
fotografia, dibuix, assem-
blatge i tècnica mixta són les 
disciplines que els artistes 
participants han fet servir per 
la famosa escultura en el seu 
40è aniversari.

Amb la  inaugurac ió 
d’aquesta mostra han arren-
cat els actes de celebració de 
commemoració del Bòdum, 
l’elefant que l’escultor Pep 
Borràs, l’il·lustrador Fran-
cesc Mateu i companys del 
Col·lectiu Bòdum van regalar 
als rubinencs l’any 1978. L’es-
cultura, ubicada des de fa 40 
anys a la plaça Pearson, s’ha 
convertit en un símbol identi-
ficatiu de la nostra ciutat.

Entre els més de 30 artis-
tes participants hi ha obres 
de gran qualitat, tal com 
explica a Diari de Rubí Pep 
Borràs. L’escultor rubinenc 
destaca la gran creativitat de 
la família de Bòdums amb 
pare, mare i fill en format 
escultura creada per Rosa 
Roixa; les fotografies d’Ignasi 
Marroyo i Josep M. Roset; les 

exposicions

l’elefant Bòdum, a través dels 
ulls d’una trentena d’artistes

il·lustracions d’Araceli Plata, 
l’abecedari de Fortià Baqué, 
o la cara d’elefant a través 
d’assemblatge de Miquel 
Mas, entre d’altres.

Després de 40 anys d’his-
tòria, Borràs considera que 
l’elefant s’ha convertit en un 
símbol representatiu de Rubí 
i recorda que “l’elefant és del 
poble i dels rubinencs”. Pep 
Borràs opina que l’ideal per 
qualsevol artista “és que la 
gent s’identifiqui amb una 
obra i se la faci seva”, tal com 
ha passat amb el Bòdum.

La mostra es podrà visitar 
de dilluns a dissabte fins al 
proper 9 de juny.

un 40è aniversari ple d’ac-
tivitats
Els actes de celebració dels 40 
anys de vida del Bòdum cul-
minaran el proper 23 de juny 
amb una gran festa a la plaça 
Pearson on es presentarà ofi-
cialment el Bòjum, germà del 
Bòdum, com a iniciativa del 
col·lectiu rubinenc. Es tracta 
d’un elefant de fibra de vidre 
que pretén convertir-se en la 
bèstia festiva de la ciutat amb 
una trompa preparada per 
llançar foc, aigua i bombolles 
de sabó, equipat amb unes 
rodes per poder participar 
en celebracions com la Festa 
Major, la cavalcada de Reis, la 
rua de Carnestoltes, correfocs 
i altres festes populars.

D’altra banda, el mes de 
juny s’estrenaran dues ex-
posicions commemoratives 

més: ‘Bòdum i els infants’, 
dibuixos i escultures de ma-
terial reciclat, fang o plasti-
lina elaborades per alumnes 
d’escoles i esplais de Rubí, 
que arribarà a la Biblioteca el 
proper 11 de juny; i ‘Bòdum i 
el disseny’, d’inauguració pre-
vista el 13 de juny a l’Escola 
d’Art i Disseny, que inclourà 
dels alumnes de serigrafia ar-
tística, ceràmica i escultura. Els elefants són els protagonistes a l’exposició ‘Bòdum i l’Art’ de l’Antiga Estació. / Lara López

El pintor rubinenc 
Sergi Marcos inau-
gurarà el pròxim di-
vendres 8 de juny 
una nova exposició 
a la ciutat. La nova 
mostra s’ubicarà 
a Lectors, al tren!-
Espai de Llibres, si-
tuat al carrer Magí 
Raméntol, 3, i in-
clourà una desena 
de pintures inèdites 
inspirades en l’obra 
del poeta Joan Margarit. Es 
tracta d’una exposició que 
complementa la que l’artista 
rubinenc té a l’Aula Cultural, 
ja que les obres de les dues 
exposicions formen part del 
mateix projecte pictòric. En 
aquest, el pintor ha realitzat 
una immersió pictòrica ins-
pirada en l’obra poètica de 

L’artista Sergi Marcos 
exposarà a lectors al tren!

‘Poema del desig’, de Sergi Marcos. 

Margarit.
La inauguració de la 

mostra tindrà lloc divendres 
a les 19.30 hores i comptarà 
amb la presència de l’artista 
i de l’arquitecte Carles Font, 
que presentarà l’acte. A 
més, hi haurà una actuació 
de l’Escola de Música Pere 
Burés./ DdR



gastronomia gallega, com 
ara el pop a feira, el lacón, 
l’empanada, els formatges 
de la terra o la popular que-
imada, han estat un dels 
principals reclams de la festa. 
La música de les gaites, amb 
una variada exhibició dels 
balls � pics de Galícia, es van 
succeir durant tot el cap de 
setmana i van aplegar un bon 
nombre de públic. També van 
ser molt par� cipa� us els balls 
populars amenitzats per les 
orquestres Suavecito i Duo 
Mediterráneo.

Com és tradicional, dis-
sabte al matí va tenir lloc 
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Par� cipa� va Festa do Pulpo a la rambla del Ferrocarril 
La Festa do Pulpo de la Ir-
mandade Galega de Rubí, 
que va tenir lloc el passat 
cap de setmana, va tornar 
a ser un èxit de públic i va 
omplir la rambla del Ferro-
carril amb una variada mostra 
del folklore i la gastronomia 
gallega. Des de divendres a 
la nit i fi ns diumenge, milers 
de rubinencs van passar per 
la rambla per gaudir d’alguna 
de les propostes de la també 
coneguda com a Festa das 
Letras Galegas, que enguany 
arribava a la seva 37a edició.

La degustació i la venda 
de productes típics de la 

una cercavila pel centre del 
poble i fi ns a l’Ajuntament, 

La Colla Gegantera del Teresa Altet celebra 
el 15è aniversari amb una gran festa 
REDACCIÓ

La Colla Gegantera de l’es-
cola Teresa Altet va celebrar 
dissabte el seu 15è aniversari 
amb la 9a Trobada gegantera 
en el marc de la festa del barri 
de Ca n’Oriol. Una dotzena de 
grups geganters van par� cipar 
en la trobada

Per aquesta data tan es-
pecial, la colla del Teresa Altet 
va convidar diverses colles 
escolars ─algunes de nova 
creació i d’altres que habitu-
alment assisteixen a la festa─, 
i va canviar el tradicional 
recorregut de la cercavila per 
donar-li més ressò i obrir-la a 
la ciutadania. 

Així, uns 200 geganters es 
van aplegar a la plaça del Doc-
tor Guardiet per començar 
una passejada fi ns a la plaça 
de Ca n’Oriol, centre neuràlgic 
de les festes del barri. Les co-
lles assistents van ser la Colla 
Gegantera d’Argelès-sur-Mer 
(Catalunya Nord), la Colla de 
Gegants de Santa Eulàlia de 
Ronçana, la Colla Gegantera 

ENTITATS

GEGANTS

Els Gegants de 
Rubí, a la trobada 
de Vacarisses
Els Gegants de Rubí van par-
� cipar dissabte passat en la 
XXIX Trobada de gegants de 
Vacarisses, organitzada amb 
mo� u de la Festa Major pe� ta 
d’aquesta localitat. L’ac� vitat 
va arrencar amb la plantada 
de les colles par� cipants. En-
tre aquestes, a més de la colla 
rubinenca i de l’amfi triona, 
hi havia la d’Olost, Cervelló, 
Calonge, els barris de Santa 
Anna de Vic i de Gràcia de 
Barcelona i la comparsa de 
Gigantes de Bilbao.

Posteriorment va tenir 
lloc una cercavila pel centre 
de la localitat que va fi nalitzar 
al punt d’inici, la plaça Joan 
Bayà, on es va dur a terme la 
presentació de les colles, els 
balls de gegants, el lliurament 
de recordatoris i el ball fi nal 
conjunt de la trobada.

Pel que fa a les properes 
sor� des de la colla gegantera, 
diumenge vinent par� ciparan 
en la XXIV Trobada de gegants 
del Vallès que � ndrà lloc a 
Sant Pere i Sant Antoni de 
Vilamajor. / DdR 

Diversos gegants van passejar pels carrers de la ciutat. / Localpres

La música i la dansa van ser part important de la festa. / J.A. Montoya

Escola Marta Mata, la Colla 
Gegantera de l’Escola Mar�  
i Pol i la Colla Gegantera de 
l’Escola Can Serra de Barberà 
del Vallès, els Geganters de 
l’AMPA Ignasi Iglesias i La Nota 
Grallera de Barcelona, l’Escola 
Pins del Vallès de Sant Cugat 
i les colles locals del Pinar, 
l’escola Ca n’Alzamora i el Club 
Amics de Rubí.

Un cop a la plaça de Ca 

n’Oriol, van tenir lloc els balls 
dels gegants. Posteriorment, 
la festa va con� nuar al pa�  
de l’escola, on tots els gegan-
ters convidats van rebre un 
recordatori i van gaudir del 
concert d’un nou grup local, 
Phenomenal People. Els més 
pe� ts van gaudir amb tallers 
de dibuix, màscares, xapes i 
baldufes. La festa va acabar 
amb una bo� farrada.

on va tenir lloc la recepció 
ofi cial. / DdR

L’Associació de 
Dansa de Rubí-
Adanubi orga-
nitza un fes� val 
solidari coinci-
dint amb la festa 
de fi  de curs, que 
habitualment 
serveix perquè 
e l s  a l u m n e s 
mostrin la feina 
feta durant tot 
l’any.

E s  t r a c t a 
d’un espectacle 
de dansa clàs-
sica i contem-
p o rà n i a  q u e 
anirà a càrrec 
dels alumnes, 
de 3 a 23 anys, i que oferirà 
muntatges com ‘El naixe-
ment d’Aurora’, o ‘La Bella 
Dorment’. El fes� val � ndrà 
un caire solidari, ja que es 
recolliran fons per l’en� tat 
Rodamons Rubí. L’entitat 
solidària amb els animals 
està passant un moment 
delicat, ja que l’es� u passat 
hi va haver una epidèmia 
de panleucopènia felina i 
els costos veterinaris van 

Fes� val solidari d’Adanubi 
amb Rodamons Rubí

ser molt elevats. Tant, que 
ara mateix, els deutes po-
sen en risc la con� nuïtat de 
Rodamons.

Per aquest mo� u, Ada-
nubi vol solidaritzar-se amb 
aquesta en� tat i, a més, ha 
previst alguns espectacles 
on els gats són els prota-
gonistes.

El fes� val se celebrarà el 
9 de juny a les 17 hores a La 
Sala. / DdR
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L’Olímpic acaba la temporada amb 
l’objec� u de mantenir la categoria assolit

La UE Rubí es classifi ca per jugar la 
promoció d’ascens a Primera Catalana

L’Atlè� c Rubí tanca una gran temporada 
aconseguint l’ascens a Segona Catalana

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va fi na-
litzar la temporada amb un 
empat davant l’Espluguenc 
(2-2) i amb l’objec� u de man-
tenir-se a Segona Catalana 
complert. De fet, el par� t va 
ser un pur tràmit, ja que els 
dos conjunts tenien la perma-
nència assegurada.

L’Espluguenc es va avan-
çar en el marcador amb un 
gol d’Ortega deu minuts des-
prés de l’inici del par� t.

En el minut 23, Arnau 
va aconseguir l’empat per a 
l’Olímpic, quan Juancho va 
enviar l’esfèrica al punt de 
penal i aquest va rematar 
amb èxit. Tot i que el domini 
del conjunt rubinenc al mig 
camp era clar, no va saber 

treure profi t i amb l’1-1 es va 
arribar al descans. 

En la segona, els de Can 
Fatjó van buscar de nou la 
victòria, però sense fi nalitzar 
amb claredat. Va ser en el 
minut 65, quan Dani Garcia 
va aconseguir el 2-1 per a 
l’Olímpic, però l’Espluguenc 
va aconseguir l’empat, a tra-
vés de Manu, en el minut que 
es va afegir de par� t. 

Amb aquest empat, acaba 
una temporada en la qual 
l’Olímpic ha aconseguit a casa 
17 punts i 31 a fora. Amb l’ob-
jec� u de mantenir la catego-
ria fet realitat, ara toca pensar 
en la pròxima temporada on 
s’esperen grans canvis, com 
un nou tècnic a la banqueta. 
El nom de Josep Maria Gené 
sona amb força.

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 VILANOVA I LA GEL. 34 72
2 RUBÍ UE 34 63
3 BEGUES 34 63
4 SANT QUIRZE 34 59
5 CAN TRIAS 34 55
6 FONTSANTA FATJÓ 34 54
7 PRAT B 34 53
8 ATLÈTIC SANT JUST 34 52
9 ATLÈTIC VILAFRANCA 34 50

10 OLÍMPIC CAN FATJÓ 34 48
11 ESPLUGUENC 34 46
12 ATLÈTIC PRAT 34 44
13 MARIANAO 34 44
14 MOLINS DE REI 34 43
15 JÚNIOR 34 42
16 SUBURENSE 34 38
17 SANT JOAN DESPÍ 34 23
18 GORNAL 34 12

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JÚNIOR   1-0 CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - FA ESPLUGUENC                     2-2 

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, O. Molina (Palmero), D. Vázquez 
(C. Silva), Arnau, D. García, Charly (D. Pardo), Mauri, Nil, Claudio 
(Jonay), Rubén i Juancho. 
FA ESPLUGUENC: Joan (Quim), Manu, Lanzeta, Hinojo (Guillem), 
José, Gerard, Ortega, Sergio, Pau, López (Edu) i Mané. 
Àrbitre: Martín Gallardo, Sergio (Regular).
Gols: 0-1 Ortega (10’); 1-1 Arnau (23’); 2-1 D. García (85’); 2-2 
Manu (91’).
Targetes: D.García i Nil.

Veterans - 25 Sep.  2-0 
Sant Cugat - Juvenil A  4-2 
Pau i Pablo. 
Matadepera - Juvenil B  3-3 
Isaac (2) i Rubén. 
Cadet A - Juan XXIII  2-0 
Isaac. 
Sabadell - Cadet B  0-4 
Sergio (2), Carlos i Ernesto.
Infantil A-Maurina           11-0 
Ricard (2), Pozo, Lozada (2), 
Alepuz, Salinas, Perdices (2), 
López i Gaona.
Juan XXIII - Infantil B 0-0 
Valldoreix - Infantil C  3-0
Sant Cugat - Aleví A  2-3 
Víctor (2) i Axel.
Aleví B - Viladecavalls  
14-1 Calvillo (2), Pérez (3), 
Sánchez (2), Xandry (2), 
Pau, Pol, Montilla, Gallardo 
i López.
Terrassa - Aleví E  
1-8 Axel (5), en p.p, Diego i 
Adrián.
Sant Cugat - Aleví F  4-3 
Carrasco, Jiménez i Muñiz.
Benjamí A - Jabac  2-1 
Bilal i Dídac.
Barberà - Benjamí B  3-9
Àlex (2), Maher (3), Joel, 
Molinos i López (2).
Benjamí D - Rubí UE  1-7 
Lucas.

RESULTATS

La UE Rubí va disputar diu-
menge la darrera jornada de 
la compe� ció del grup 3 de 
Segona Catalana, un partit 
de tràmit davant el Fonsanta-
Fatjó de Cornellà, ja que el 
conjunt rubinenc, amb 63 
punts i en el segon lloc de la 
classifi cació, tenia la promo-
ció d’ascens assegurada. Així, 
tot i la derrota per 1-3, el Rubí 
jugarà la promoció d’ascens 
com a segon de grup, tot i 
haver empatat a punts amb el 

Ho ha aconseguit. El CF Atlè� c 
Rubí va fer els deures aquest 
diumenge a Can Rosés i va im-
posar-se per 8-2 a l’Escola de 
Futbol Planadeu en la darrera 
jornada de la compe� ció del 
grup 6 de Tercera Catalana. 
Els rubinencs, amb Miguel 
Quesada a la banqueta, van 
sumar d’aquesta manera els 
3 punts de la victòria i van 
certificar l’ascens directe a 
Segona Catalana.

La darrera jornada es pre-
sentava emocionant, amb 
l’Atlè� c Rubí i el San Lorenzo 
de Terrassa empatats a 70 
punts al capdavant de la clas-
sifi cació. El conjunt rubinenc 
havia de guanyar o depenia 
del resultat del San Lorenzo, 
tot i que comptava amb el gol 
average a favor. L’Atlètic va 
complir guanyant amb clare-
dat el seu par� t i aconseguint 
l’ascens directe a Segona Ca-
talana. A més, el San Lorenzo 
va perdre el seu par� t. La festa 
va esclatar al Municipal de Can 
Rosés, on jugadors i seguidors 
van celebrar com cal l’ascens i 
el � tol de lliga.

Aquesta ha estat una gran 
temporada pel club rubinenc, 

Begues, que ha quedat en ter-
cera posició. L’ascens directe 
l’ha aconseguit el Vilanova i la 
Geltrú, amb 9 punts més que 
el conjunt rubinenc.

El sorteig de la Federació 
Catalana de Futbol ha deter-
minat que el rival del Rubí 
de la promoció serà la UE 
Tàrrega. L’anada serà aquest 
dissabte a les 19 hores a Can 
Rosés i la tornada la setmana 
vinent a la localitat lleidatana. 
/ UE Rubí

un projecte espor� u que va 
néixer fa dos anys, autoges� -
onat pels mateixos jugadors, 
i que ha arrencat imparable: 
de Quarta Catalana a Tercera 
la primera temporada i de 
Tercera a Segona, només un 
any després.

El Vein�  es queda a les portes 
de la promoció
El Juventud 25 de Sep� embre 
fi nalment ha quedat en ter-
cera posició a la lliga amb 69 
punts. En el darrer par� t de la 
compe� ció, els rubinencs van 
guanyar a casa del Llorençà 
per 7-0. Una victòria estèril, 
ja que tot i la derrota del San 

Lorenzo, el segon classifi cat, 
el Vein�  ha quedat fora de la 
promoció després d’estar tota 
la temporada lluitant per recu-
perar la categoria. / DdR

Jugadors i tècnics van celebrar la pujada de categoria. / Localpres

FUTBOL | FORMACIÓ

El Cadet A del Vein�  
puja a Preferent
El Cadet A del Juventud 25 
de Setembre es va procla-
mar dissabte passat campió 
de lliga, culminant una gran 
temporada i aconseguint 
l’ascens a Preferent. Una fi ta 
històrica, ja que cap equip del 
club havia aconseguit pujar 
a aquesta categoria. La junta 
del Vein�  ha ressaltat l’esforç 
i implicació de jugadors i cos 
tècnic des del primer dia de 
temporada per assolir aquest 
objec� u. La propera tempora-
da, el club � ndrà tots els seus equips de base com a mínim a Primera Divisió. / DdR

Els jugadors del Cadet, celebrant l’ascens. / Cedida

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 ATLÈTIC RUBÍ 34 73
2 SAN LORENZO 34 70
3 JUV.25 SEPTIEMBRE 34 69
4 LA ROMÀNICA 34 60
5 CASTELLBISBAL 34 58
6 BADIA DEL VALLÈS 34 57
7 TIBIDABO T. ROMEU 34 52
8 SANT CUGAT B 34 52
9 MIRASOL-BACO 34 49

10 ESCOLA PLANADEU 34 49
11 CERDANYOLA B 34 45
12 BARBERÀ ANDALUCÍA 34 42
13 LLANO DE SABADELL 34 41
14 LLORENÇÀ 34 36
15 PENYA PAJARIL 34 35
16 JÚNIOR B 34 33
17 ESCUELA BONAIRE 34 30
18 PUEBLO NUEVO 34 21

FUTBOL | TERCERA CATALANA
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Lorenzo  Mart í  i  Pedro 
Sánchez, integrants de l’en-
titat Fondistes Rubí, van 
parti cipar diumenge al matí  
en la prova esporti va 10K de 
Saragossa, una cursa de 10 
quilòmetres pels diferents 
carrers de la capital arago-
nesa. 

Els dos atletes rubinencs 
van aconseguir bons resul-
tats. Martí  va fer un temps de 
50’ 48’’, mentre que Sánchez 
va obtenir un registre de 53’ 
35’’. / Fondistes Rubí 

El jugador de la Unió 
Petanca Las Torres-Rubí 
Óscar Zamorano s’ha 
proclamat campió d’Es-
panya de tripletes en 
categoria juvenil en el 
torneig disputat aquest 
cap de setmana a Santa 
Susana.

Ho ha fet defensant 
els colors del Santa Eu-
làlia de L’Hospitalet i for-
mant equip amb Carlos 
Egea i Ivan Revuelta. Els 
tres jugadors han fet un 
torneig impecable guanyant 
totes les parti des disputades. 
En la semifi nal, es van impo-
sar a l’Escuela Madrileña per 
13-4. Ja a la fi nal, es van tro-
bar amb l’Almoradí d’Alacant, 
equip al qual van guanyar per 
un inapel·lable 13-0. 

Cal remarcar que Zamo-

La rubinenca Xantal Giné 
disputarà amb el RC Polo la 
‘fi nal four’ de la Lliga Iber-
drola d’hoquei herba. El club 
barceloní va derrotar aquest 
cap de setmana en els quarts 
de final el Club Egara amb 
uns resultats de 2-1 i 1-1 en 
l’eliminatòria. 

En el primer partit, la 
jugadora rubinenca va acon-
seguir el segon gol del seu 
equip, que va ser determinant 
per aconseguir la classifi cació 
per a la fi nal. En el parti t de 
tornada, el RC Polo va haver 
de pati r fi ns al darrer minut 
del parti t, quan va aconseguir 
fer el gol de l’empat que li va 
donar el bitllet per la fi nal.

La ‘fi nal four’ es disputa-
rà precisament a les instal-
lacions del RC Polo el 2 i 3 
de juny. El dissabte al matí , 
Giné i les seves companyes 

Óscar Zamorano guanya el Campionat 
d’Espanya juvenil de tripletes

Xantal Giné jugarà la 'fi nal four' 
pel tí tol de lliga d'hoquei herba

rano, Egea i Revuelta han 
aconseguit el triplet, ja que 
s’han imposat en els tres 
campionats importants que 
han disputat: el Campionat 
de Catalunya, la fase prèvia 
al Campionat d’Espanya i el 
Campionat d’Espanya. / UP 
Las Torres Rubí

hauran de superar la Reial 
Societat si volen accedir a 
la fi nal, on s’enfrontarien al 
Club de Campo o al Júnior el 
diumenge. / DdR

La rubinenca Xantal Giné juga 
amb el RC Polo. / Cedida

De dreta a Esquerra, Iván Revuelta, 
Carlos Egea i el rubinenc Óscar Za-
morano. / Cedida

Més de 200 ciclistes ja estan 
inscrits a la 2a Volta a Rubí en BTT

L’Escola Montserrat celebra dissabte 
el X Torneig esporti u Doctor Guardiet

MARTA CABRERA

El Centre Excursionista de 
Rubí (CER) ja ho té tot a punt 
per a la 2a edició de La Volta 
a Rubí en BTT el 10 de juny, 
una magnífi ca oportunitat per 
recórrer els camins i corriols 
dels espais naturals de la 
ciutat en bicicleta. Com en la 
primera edició, es proposen 
quatre iti neraris de diferents 
difi cultats segons les possibi-
litats dels parti cipants. Així, 
l’iti nerari verd recorrerà 10 
km amb 200 m de desnivell 
positi u; el blau 20 km amb un 
desnivell de 450 m; el vermell, 
36 km amb 880 m de desni-
vell; i el negre amb 47 km i 
1.100 m de desnivell.

Els quatre recorreguts 
s’iniciaran i acabaran al Castell 
i passaran per indrets com el 
torrent dels Alous, la zona de 
Can Tiraïres, el Pinar o el cen-
tre de la ciutat. En la moda-
litat més llarga, els iti neraris 
aniran també fi ns a la zona de 
Les Marti nes. També hi haurà 
tres avituallaments, situats a 
Can Fonollet, a Castellnou i a 

L’Escola Montserrat acull 
aquest dissabte el X Torneig 
esporti u Doctor Guardiet. La 
jornada arrencarà a les 9 ho-
res amb un torneig de futbol 
sala amb la participació de 
cinc equips del centre i cinc 
convidats, com són el preben-
jamí Rubí FS, un benjamí i un 
infanti l de l’escola Maristes, un 
benjamí de l’escola Ca n’Alza-
mora i, com a convidat estrella 
en aquest desè aniversari, un 
aleví del RCD Espanyol. 

Can Serrafossà. La sorti da per 
als recorreguts vermell i negre 
serà a les 8 hores i pel verd i 
blau, a les 9 hores.

La prova aprofi tarà la xar-
xa d’iti neraris del municipi, 
ja que un dels objecti us de 
l’acti vitat és divulgar aquests 
camins. La Volta en BTT també 
cerca “fomentar la pràcti ca de 
l’esport a Rubí”, explica Jordi 
Puig, president del CER, qui 
recorda que es tracta d’una 
prova no competi ti va.

Les inscripcions per parti -
cipar en la Volta a Rubí es po-
den fer fi ns al 6 de juny a tra-
vés del web www.rubicer.cat 

Paral·lelament, a parti r de 
les 10 hores, en un altre pati  
ti ndran lloc les exhibicions dels 
grups d’iniciació esportiva i 
jocs motrius. Cap a les 11.30 
hores arribarà el plat fort de 
la jornada de la mà dels quatre 
grups de dansa de l’escola i 
els dos de pati natge, que pre-
sentaran les coreografi es de 
competició i exhibició de la 
temporada i, seguidament, 
un festival temàtic. Sota el 
nom ‘El circ’, més de 70 infants 

i el preu per als parti cipants 
és de 20 euros i de 15 euros 
per als socis. De moment, 
ja s’han inscrit 200 ciclistes 
i els organitzadors calculen 
que es podrien superar els 
300 parti cipants. Els requisits 
per poder prendre part en 
l’acti vitat són tenir més de 14 
anys, anar equipats amb casc 
i roba adequada i estar en una 
condició fí sica adient.

La Volta a Rubí en BTT 
compta amb el suport de 
l’Ajuntament, la Federació 
d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya, Cicles Pagès, Pas-
sion Bike i Hyundai.

proposaran un viatge fascinant 
pel món del circ, on no faltaran 
malabaristes, forçuts i mims. 

La mati nal també comp-
tarà amb la parti cipació dels 
alumnes de robòtica, que 
faran una exhibició per de-
mostrar tot allò que han après 
durant el curs. Els més de 200 
nens i nenes parti cipants seran 
obsequiats amb un esmorzar. 
També hi haurà servei de bar 
pels visitants i sortejos de 
productes. / DdR 

Fondistes Rubí, al 
10K de Saragossa

Lorenzo Martí  i Pedro Sánchez, a 
la cursa a Saragossa. / Cedida

ATLETISME | CURSA

El primer equip de bàsquet 
adaptat del CE Horitzó va do-
nar un pas més en la Copa Ca-
talana de Primera Divisió en 
véncer els Lluïsos de Gràcia B 
per 24-13 i classifi car-se per 
la fi nal d’aquesta competi ció 
que es disputarà dissabte. 

Per l’Horitzó van jugar 
Toni Torres (10), José Roldán 
(8), Sergi de la Torre (3), Joan 
Lupión (3), Helena Corbella, 
Jordi Aniento i Efrain Esca-
lona.

La fi nal serà contra els Llu-
ïsos de Gràcia C, que es van 
classifi car primers en l’altre 
grup. / CE Horitzó

El Prebenjamí A de la Penya 
Blaugrana Ramon Llorens va 
guanyar per una àmplia dife-
rència al camp de la Maurina 
Egara, mentre que el B va per-
dre contra el Natació Terras-
sa. El Benjamí A va guanyar a 
casa contra el Júnior per 6-3, 
amb gols de Jordi Huertas, Ni-
colás de la Maza, Izan Pérez, 
Ariel Martí nez, David Pajuelo 
i Iker Díaz. El Benjamí B, per la 
seva part, va perdre davant el 
Ceda Almeda. L’Aleví va caure 
2-8 davant l’Europa Sport 
Center, mentre que l’Infanti l 
va imposar-se a casa contra el 
Fundació Terrassa per 6-1. Els 
gols van ser de Jean Paul, Ian 
Moreno (3), Hicham Bendres 
i Samuel España. El Cadet 
va caure a casa del San Pere 
Nord per 5-1, amb gol de 
Vicente. / PBRL

El Club Ciclista Rubí ja té a 
punt dues noves sortides 
aquest diumenge per als dos 
grups de l’enti tat. El grup A 
sortirà a les 7 del matí de 
la plaça Guardiet i farà una 
ruta de 155 km, passant per 
Montcada, La Roca, Santa 
Maria de Palautordera, Co-
llformic i Seva. El recorregut 
de tornada serà per Tona, 
Centelles, Sant Feliu, Caldes, 
Sentmenat, Castellar, Terrassa 
i de nou a Rubí.

Per la seva banda, el grup 
B sorti rà a les 7.30 hores per 
fer una ruta de 105 km, sorti nt 
de Rubí i passant per Terrassa 
i La Mata fi ns a Navarcles i tor-
nada per Sant Llorenç. / CCR

L’Horitzó accedeix 
a la fi nal de la 
Copa Catalana

Resultats de la 
Penya Blaugrana 
Ramon Llorens

Properes rutes del 
Club Ciclista Rubí

ESP. ADAP. | BÀSQUET

FUTBOL | FORMACIÓ

CICLISME | RUTA

Membres del CER, explicant els detalls de la Volta a Rubí. / M.C
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Melo, doble campió d’Europa de marxa

WATERPOLO | TROFEU

L’Aleví Masculí del CNR
guanya el Trofeu Rafael 
Feliz de Saragossa
El tradicional trofeu Rafael 
Feliz de waterpolo es va dis-
putar a Saragossa durant el 
passat cap de setmana, amb 
la parti cipació de 16 equips 
de diferents punts de l’estat 
espanyol.

UE Horta - Infantil Femení  6-5
Juvenil Masculí - UE Horta  12-2
CN Sant Andreu - Cadet Femení 14-11
Infantil Masculí - CE Mediterrani 0-5
CE Mediterrani - Infantil Masculí 15-14   RE

SU
LT

AT
S

L’Aleví Masculí del Club 
Natació Rubí (CNR) va assolir 
la primera posició procla-
mant-se campió del torneig, 
després de guanyar a l’Urbat 
en la fi nal per 5-1. Per la seva 
part, l’Aleví Femení, que par-

ti cipava per pri-
mera vegada, 
va quedar en 
una meritòria 
14a posició. 

D’altra ban-
da,  el  Sènior 
Mascul í  A va 
perdre el seu 
enfrontament 
de la Copa Fe-
deració contra 
el CN Catalunya 
(9-17). / CNR

TRIATLÓ | CAMPIONAT DE CATALUNYA ATLETISME | CAMPIONAT D’EUROPA

Dos equips del CNR, al Triatló de Mataró

Sílvia Boix renova el tí tol de 
subcampiona d’Espanya Sub-21

El XVIII Triatló de Mataró i 
Campionat de Catalunya de 
Clubs es va disputar el cap de 
setmana. El CN Rubí va parti ci-
par amb dos equips. L’equip fe-
mení, format per Laura Pérez, 
Maria Costas i Roser Mejías, 
no va poder puntuar per un 
accident en el tram de bici 
que va pati r Costas. Individu-
alment, Pérez va assolir la 14a 
posició en la general femenina 
i la 8a en categoria absoluta, 
i Roser Mejías, la 86a i 37a 
respecti vament.

L’equip masculí, integrat 
per Oriol Oliván, Samuel Ma-
drid, Edu González i Adelardo 
Gallego, va assolir la 40a posi-

Dues alumnes del Club 
Balmes Rubí van participar 
el 26 de maig en el Cam-
pionat d’Espanya Cadet 
i Sub-21 a Marina d’Or, 
representant a la selecció 
catalana.

Sílvia Boix, en categoria 
Sub-21, va aconseguir la 
medalla de plata després 
de superar rondes de for-

L’entrenador del Sènior Mas-
culí A de waterpolo del Club 
Natació Rubí (CNR) Antoni 
Aguilar ‘Nin’ ha comunicat la 
decisió personal de deixar el 
seu càrrec com a entrenador. 
Des del CNR, volem agrair-li 
la gran dedicació i aportació 
durant mes de trenta anys en 
la formació  en waterpolo. 
Hem estat molts els que hem 
compartit amb ell, durant 
la seva primera etapa com 

a jugador i després com a 
entrenador, la majoria d’èxits 
i emocions que ha protago-
nitzat el CN Rubí. Ha estat 
una persona que ha aportat 
molt tant a nivell esporti u 
com a personal, converti nt-
se en un referent per tots 
els joves esporti stes i entre-
nadors del club. Moltí ssimes 
gràcies Nin. 

Club Natació Rubí 

Antoni Aguilar ‘Nin’: Més 
de trenta anys formant 
part del CN Rubí

‘Nin’ dirigint un parti t del primer equip. / Cedida

ció. A nivell individual, Olivan 
va ser 139è de la general i 69è 
en la classificació absoluta;  
Madrid va ocupar la 168a po-
sició de la general i la 24a de 
V1M; González, la 184a de la 
general i 29è de l’S-23 i Galle-

ma contundent. D’aquesta 
forma, la rubinenca puja al 
podi com a subcampiona 
d’Espanya per segon any 
consecutiu.

L’altra competidora ru-
binenca va ser Thaïs Mar-
tínez, que va realitzar un 
gran combat, tot i que no 
va poder avançar de ronda. 
/ Club Balmes

go, la 208à i la 35a de V1M. 
D’altra banda, Jordi García 

va parti cipar al Half Empuria-
brava de Mitja Distància i va 
assolir la 134a posició de la 
general i la 66a en categoria 
absoluta. / CNR

Parti cipants en el Triatló de Mataró. / Cedida

Parti cipants alevins al trofeu. / Cedida

Thaïs Martí nez i Sílvia Boix. / Cedida

Ignasi Melo va aconse-
guir el doble campionat 
d’Europa de Veterans 
en marxa en el campi-
onat que es va disputar 
a Alacant. L’atleta de 
la Unió Atlètica Rubí 
(UAR) va realitzar una 
proesa, guanyant dos 
dies consecuti us en les 
proves de 10 km i de 30 
km de marxa atlèti ca. 
En la cursa de 10 km va fer un 
temps de 55ʹ 52″, el ritme just 
per reservar forces i guanyar 
la cursa.

La prova dels 30 km va 
ser dura i exigent, al passeig 
marítim ple de gent. Ignasi 

El veterà Ignasi Melo va recollir dos tí tols. / Cedida

Melo va fer una bona cursa 
i va acabar extenuat amb 
una marca de 3h03 ‘17”, nou 
rècord d’Espanya.

Actualment, l’atleta de 
Rubí posseeix 17 rècords d’Es-
panya en diverses categories i 

distàncies.

Campionat 
de Catalunya
En el Campionat de 
Catalunya de pro-
ves combinades, 
Gerard Merino va 
aconseguir la ter-
cera posició en la 
categoria Sub-18 
amb 5.636 punts i 

va aconseguir la mínima per 
participar en el Campionat 
d’Espanya. També va parti-
cipar en aquesta competi ció 
Iván García, atleta Sub-12, que 
va ser subcampió en tetratló 
amb 1.371 punts. / UAR
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