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«L’home ha fet de la terra un infern per als animals» (Arthur Schopenhauer, ﬁlòsof alemany del s. XIX)
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L’Ajuntament denega el tràmit urbanís�c de
Can Balasc per la manca d’informes sectorials
al 17 de juliol per presentar
al·legacions a l’adequació
ambiental, pas fonamental
per l’obertura del dipòsit.

MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí ha
denegat la llicència urbanís�ca que permetria al gestor
de Can Balasc demanar el
permís d’obra per poder fer
les adequacions necessàries
per conver�r-se d’extrac�va
a abocador. El cap de Serveis
Territorials, Josep Milà, va
explicar a la Mesa d’abocadors el dimecres al vespre
que el consistori ha denegat
la llicència perquè encara
manquen “informes sectorials, com el de l’Agència Catalana de Residus, l’Agència
Catalana de l’Aigua, el del
Departament d’Agricultura”
i altres.
AJK Inversiones Cantábricas y Portuarias SL –una
de les múltiples filials de
TMA Grupo Sánchez–, és
l’empresa que va presentar el
Projecte d’Actuació Especíﬁc
(PAE) en sòl no urbanitzable
per sol·licitar autorització urbanís�ca pel dipòsit controlat
de residus no perillosos de
Can Balasc, que l’Ajuntament
ha denegat. I segons el cap

Reunió de la Mesa d’abocadors a l’Ajuntament. / Carla Abril

Paral·lelament,
l’empresa
està tramitant
l’adequació
ambiental amb la
Generalitat
de Serveis Territorials, per
aconseguir la llicència haurà
de tornar a presentar de nou
tot el projecte.
Com que el tràmit ha estat denegat, les al·legacions
que havien presentat la Plataforma Rubí Sense Abocadors,

membres de la comunitat
educa�va del Rivo Rubeo i
diversos par�ts polí�cs han
quedat sense contestar.
Tot i que aquesta podria
semblar una bona notícia
en la llarga lluita per evitar
l’obertura de l’abocador,
fa només uns dies la Generalitat de Catalunya va
posar en exposició pública
un projecte per aconseguir
la llicència ambiental per al
dipòsit, que en aquest cas és
responsabilitat de la Generalitat. Ara, tant la plataforma
com l’Ajuntament tenen ﬁns

Més hectàrees i més tones
Montse Rousse, membre de
la plataforma, ja ha començat
a estudiar-se els documents i
ha explicat que el projecte en
el seu conjunt “té una gran
quan�tat de contradiccions”
i ha insis�t que contempla
“la inclusió del forat de Tejala
–una altra extractiva adjacent–, que suposa 7,6 hectàrees més d’abocador”. També
ha dit que el projecte inicial
contemplava 82.000 tones de
residus i no les 150.000 tones
que està demanant ara.
Per Rousse, si la Generalitat concedeix a l’empresa
l’adequació ambiental, això
signiﬁcarà l’obertura del dipòsit controlat, encara que
�ngui denegada la llicència
urbanís�ca de l’Ajuntament:
“Can Carreras va obrir i tancar la seva ac�vitat i no està
urbanís�cament regulat, per
tant, si li convé, a Can Balasc
farà el mateix”.

Font del Ferro des�na una nova brigada a
la neteja i manteniment dels polígons industrials
La societat municipal Font del Ferro
ha posat en marxa una nova brigada
de neteja i manteniment dels polígons
industrials. L’equip, integrat per tres
persones amb discapacitat intel·lectual i
el tècnic que les coordina, forma part del
Centre Especial de Treball (CET) Forestal
i de Zones Verdes.
Els peons contractats per aquesta
brigada se sumen als altres cinc que
ja treballaven en tasques de neteja i
manteniment de zones verdes del municipi, tant enjardinades com forestals.
“Amb la creació d’aquest nou equip,
Font del Ferro segueix reforçant la seva
tasca d’integració social i laboral de les
persones amb diversitat funcional”, ha

destacat l’alcaldessa en funcions, Ana
M. Mar�nez.
El CET Forestal i de Zones Verdes, on
s’integra la nova brigada, es va posar en
marxa el 2016 amb l’objec�u de diversiﬁcar la línia empresarial de Font del Ferro,
proporcionar feina indeﬁnida a persones
amb discapacitat intel·lectual i trencar
es�gmes sobre la seva capacitat de treball. Aquest equip, format actualment
per vuit treballadors i treballadores amb
diversitat intel·lectual i quatre monitors
industrials, va començar ocupant-se
de la neteja i manteniment de zones
verdes, forestals i jardineres municipals
i, progressivament, ha anat assumint
també encàrrecs privats. / DdR

La brigada treballarà als polígons. / Ajuntament
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Rubí aprova el Pla de Residus per millorar la
recollida selectiva i apropar-se a l’objectiu 2020
MARTA CABRERA

Recollida de residus a Rubí 2008-2018

L’Ajuntament de Rubí ha
aprovat el Pla de Residus
2019-2025, un document
que ha de ser la referència
de les polítiques relacionades amb la gestió de residus
i que traça com a objectiu
reduir la generació de residus
i millorar el percentatge de
recollida selectiva a partir de
l’any vinent. Es tracta d’un
pas més per intentar apropar
el municipi a la ﬁta que marca
el Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i
Recursos de Catalunya: a
partir del 2020, els municipis
han de reciclar el 60% dels
residus; i de l’objectiu de la
Unió Europea, que rebaixa
aquest percentatge al 50%.
Però Rubí encara està
molt lluny d’aquest objectiu. El 2018 Rubí només va
reciclar el 36,7% dels seus
residus, per tant, per tal
d’assolir aquesta ﬁta, la ciutat
hauria de capgirar del tot la
tendència actual. La meta
sembla difícil d’aconseguir,
tot i que en els darrers 5 anys
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Recollida selectiva

la ciutat ha pogut millorar la
taxa en 8,5%. A la pràctica,
això significa que a partir
de l’any vinent el preu per
tractar aquests residus -que
en el cas de Rubí acaben a
un dipòsit controlat- s’incrementarà.
El nou Pla de Residus, que
es va començar a redactar el
2015, s’estructura en quatre
grans eixos: prevenció de residus i consum responsable,
reutilització i preparació per
a la reutilització, gestió de

2014
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2016

2017

2018

Resta

residus municipals i reciclatge i aspectes transversals. En
total, proposa 46 accions per
tal d’impulsar els eixos. Entre
les accions més destacables
hi ha la minimització d’embalatges i bosses d’un sol
ús, la millora de la recollida
selectiva al Mercat, millorar
el servei de la deixalleria,
incentius ﬁscals, l’estudi per
instal·lar un sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos i realitzar un estudi per
introduir un nou model de

recollida en algunes zones
del municipi. Segons aquest
pla, Rubí hauria d’aconseguir
arribar a un 60% del reciclatge el 2025.
El 51% dels residus acaben a
un abocador
On van a parar els residus
que els rubinencs llencem
cada dia als contenidors?
La diagnosi sobre la qual
s’ha elaborat el nou Pla de
Residus indica que el 71% va
al contenidor de la fracció

resta, el 18% al de recollida
selectiva, el 9% a altres recollides de residus i l’1% a
recollides especials.
De la fracció de recollida
selectiva, el vidre va a una
instal·lació del Prat del Llobregat, el paper i el cartró
s’envien a una planta de
reciclatge de Terrassa, els
envasos van a un equipament
dels Hostalets de Pierola i la
matèria orgànica acabeb a
la planta de compostatge i
biometanització de Terrassa.
Dels residus, s’elaboren nous
materials i compost en el cas
de l’orgànica.
Pel que fa a la resta de
residus, el compostatge es
trasllada a Sentmenat per
fer compost, els voluminosos
a Sabadell, per fer nous objectes, i la roba s’envia a una
planta tèxtil per fer-ne draps.
Pel que fa a l’oli, s’encarrega
l’AMPA del Centre d’Educació
Especial de Ca n’Oriol per ferne biodièsel.
Respecte als residus no
selectius, la coneguda com a
fracció resta, un 6% s’envia a
la planta de compostatge de

Terrassa i un 15% s’envia com
a material bioestabilitzat per
a la restauració d’espais, per
exemple abocadors. Aquesta
selecció es fa a la planta de
tractament mecànic-biològic
de Vacarisses. El 51% restant,
però, va de la planta ﬁns al
dipòsit controlat de residus
de Coll Cardús, ubicat també al terme municipal de
Vacarisses.

Rubí

€
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Rubí Solidari projectarà un
documental sobre la lluita no
violenta del Sàhara Occidental
M. Cabrera

Fotograma del documental de Jordi Oriola. / Cedida

‘Fusells o pintades’ és el
títol del documental que es
projectarà aquest divendres
a les 18.30 hores a l’Ateneu,
una activitat impulsada per
Rubí Solidari. Es tracta d’un
audiovisual rodat de forma
clandestina pel seu director,
Jordi Oriola, que es va infil-

trar en el territori del Sàhara
Occidental ocupat pel Marroc i es va entrevistar amb
diversos activistes del poble
saharaui.
“El 99% dels saharauis
volen abandonar el moviment no violent, entre altres
motius perquè el conflicte fa
43 anys que està estancat,
però tots són fidels al Front
Polisario i la seva lluita no
violenta per l’alliberament
del Sàhara Occidental”, ha
explicat el director del film,
Jordi Oriola. El documental
també intenta obrir escletxes perquè la comunitat
internacional, i especialment l’estat espanyol com
a potència colonitzadora
del territori, enfoqui la seva
mirada en aquest territori
per solucionar la situació
abans que pugui esclatar un
conflicte violent. “Realment
els saharauis pensen que la
solució vindrà d’Espanya, i
aquí no estan preocupats
per això, ningú pensa ni
parla sobre el Sàhara Occidental”. El Sàhara és un dels

pocs territoris al món que
encara no ha estat descolonitzat i fa més de 40 anys
que espera la celebració
d’un referèndum d’autodeterminació.
‘Fusells o pintades’ és un
dels pocs audiovisuals que
reflecteixen la situació al territori ocupat, ja que les autoritats marroquines impedeixen l’accés a aquest territori
a les ONG, els observadors
internacionals i també als
periodistes: “Vaig entrar al
Marroc com a turista i vaig
passar cinc controls policials
fins a Al-Aiun, la capital del
Sàhara Occidental, i vaig
estar tres setmanes tancat
en una casa saharaui on vaig
fer totes les entrevistes”.
El documental, de la productora Transforma Films,
que es va projectar el 2018 a
la seu de les Nacions Unides,
està traduït a 12 llengües i
durant aquestes setmanes
està prevista la seva projecció a Austràlia i a Telesur,
el canal internacional de
Veneçuela.

Denunciat per espoli un home
que tenia fòssils de diversos
jaciments, entre ells d’un a Rubí

Alguns dels objectes confiscats. / Mossos d’Esquadra

El cos d’Agents Rurals ha
denunciat una persona al
domicili de la qual es van
trobar restes òssies fossilitzades de diversos jaciments
d’arreu de Catalunya, entre
els quals figuren el Molí
Calopa de Rubí, Can Vidal i
Riera de Claret dels Hostalets de Pierola, la Pedrera
d’Olopte a Isòvol o Costablanca de Martorell, entre
altres.
Les restes pertanyen a
més de 10 jaciments paleontològics del període
del miocè i especialment
han trobat restes òssies

fossilitzades de vertebrals
que pertanyen a jaciments
paleontològics rellevants,
alguns dels quals referents
europeus.
Els Agents Rurals van
sorprendre una persona el
28 d’abril excavant de forma il·lícita en un jaciment
paleontològic del Vallès Occidental i van aconseguir un
escorcoll al domicili, on van
localitzar els fòssils. La denúncia és per espoli i danys
a jaciments arqueològics i
paleontològics, un delicte
castigat amb penes de fins a
tres anys de presó. / DdR
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Un centenar de comerços par�ciparan a la Bo�ga
al Carrer, que s’ampliarà per l’illa de vianants
REDACCIÓ

Gairebé cent establiments
comercials de tots els sectors sortiran al carrer dissabte 8 de juny en una nova
edició de la Bo�ga al Carrer.
La 14a edició de la festa
gran del comerç local �ndrà
lloc de 10 a 21 hores a l’illa
de vianants aprofitant les
places de Catalunya, Doctor
Guardiet i Pere Esmendia i,
aquest any, creix per Maximí Fornés, Pere Esmendia i
Magí Raméntol incorporant
així els nous carrers de vianants. Fins ara, 99 bo�gues
associades a Comerç Rubí
han confirmat que sortiran als carrers i places del
centre per vendre els seus
productes, en la majoria dels
casos oferint descomptes o
promocions especials per
aquest dia.
La Bo�ga al Carrer, que
organitza Comerç Rubí amb
el suport de l’Ajuntament
de Rubí, va acompanyada
d’activitats paral·leles que
fan de la proposta comercial
una festa de ciutat. Durant

Els comerciants oferiran descomptes i promocions especials. / Arxiu

tot el dia, la ciutadania podrà afegir-se a la proposta
‘Rubiguiem’ que buscarà
records dels veïns i veïnes
sobre la ciutat; sumar-se
als tallers de rebosteria de
Nama’s Bakery i seguir les
demostracions de Mercè Tot
Labors. L’Associació d’Amics
dels Cotxes Antics també
mostrarà vehicles clàssics
a l’avinguda de Barcelona i
Comerç Rubí sortejarà qua-

tre targetes Comerç amb
25 euros cadascuna entre
les persones que es facin
ressò a les xarxes socials de
l’esdeveniment. Durant tota
la jornada hi haurà tallers
infan�ls, jocs gegants, pinta
cares, patchwork, manualitats, degustacions, ofertes
i activitats per a totes les
edats. A més, al matí es
disputarà un campionat
d’escacs i tindrà lloc una

cercavila amb el Bòjum.
La música també �ndrà
especial presència a la Bo�ga al carrer: la McKensy’s
Clan Band posarà música
itinerant amb dues cercaviles i la Societat Blues Rubí
oferirà diferents concerts.
La dinamització inclou un
escenari a la plaça Catalunya
on diverses en�tats locals
oferiran actuacions i exhibicions: Arts Marcials Mac
Rubí (11.30 hores), Aromas
del Sur (12.30 hores), Districte V El Portal (17 hores),
Bianca (17.45 hores), Temps
per tu (18 hores), Escola de
música Núria Garriga (18.30
hores), Escola de dansa Sara
Alajarín (19.30 hores) i Dinamic Crescendo (20 hores).
La Bo�ga al Carrer manté el vessant solidari. Durant
tot el dia, la ciutadania podrà col·laborar amb el Banc
dels Aliments en un espai
de recollida de productes
davant del Condis Mariona.
L’Associació Solidària d’Ajuda
Veïnal (ASAV) i diverses en�tats animalistes també faran
difusió de la seva tasca.

Obertes les insripcions per
als Casals de ﬁnals de juny
i principis de setembre

Infants, durant un casal. / Localpres-Arxiu

L’Ajuntament de Rubí ha
obert les inscripcions per
als casals de ﬁnals de juny i
principis de setembre, que
�ndran lloc a les escoles 25
de Setembre i Teresa Altet.
Les famílies interessades
en aquesta oferta de lleure
poden presentar la seva
sol·licitud a qualsevol de les
dues Oﬁcines d’Atenció a la
Ciutadania (OAC).
Les ac�vitats cobreixen el
període de vacances escolars
de ﬁnals de juny i principis
de setembre durant el qual
no estan en funcionament
els casals d’es�u organitzats

Ja es poden presentar propostes per als pressupostos par�cipa�us
REDACCIÓ

La ciutadania ja pot presentar propostes per als
pressupostos par�cipa�us
de l’any vinent. Així, els
rubinencs i rubinenques
majors de 16 anys ja poden
publicar a través de la plataforma Par�cipa Rubí les
seves propostes i comentar
les propostes presentades
per la resta de la ciutadania.
Aquesta fase s’allargarà tot
el mes de juny.
Per par�cipar a través
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de la web, cal estar registrat
i formar part del registre de
par�cipació ciutadana, una
alta que es pot fer durant el
mateix procés.
Par�cipació presencial
El procés també contempla
la possibilitat de participar i proposar de manera
presencial. Durant aquest
període, que s’allarga des
d’aquest dissabte ﬁns al 30
de juny, s’habilitaran punts
de par�cipació presencial
per orientar els rubinencs i

rubinenques sobre el funcionament de la plataforma.
Tot això s’explicarà a la
sessió presencial adreçada
a en�tats i ciutadania que
�ndrà lloc el 12 de juny a
les 19 hores, a l’ediﬁci Rubí
Forma. Per assis�r a aquesta sessió, es recomana inscriure’s enviant un correu a
par�cipacio@ajrubi.cat.
Les persones interessades en la possibilitat de
participar del procés de
manera presencial �ndran
tres opcions: dijous 13 de

juny de 17 a 20 hores a la
Biblioteca; dimarts 18 de
juny d’11 a 13 hores a Rubí
Forma, o bé dimarts 25 de
juny de 16 a 19 hores, al
Centre Cívic de Can Fatjó. Aquestes sessions són
obertes a les entitats i la
ciutadania en general
A més, el 20 de juny
�ndrà lloc un taller de presentació de propostes. Els
assistents debatran i proposaran per recollir entre
tots 5 idees. En aquest taller
també cal incriure’s enviant

un correu a par�cipacio@
ajrubi.cat.
Les propostes recollides
passaran per un procés de
validació tècnica el juliol.
Aquest tràmit ha de valorar
la viabilitat de les idees i la
quan�ﬁcació del cost.
Enguany, els pressupostos par�cipa�us disposen
d’una dotació de 300.000
euros. D’aquests, 50.000
euros seran destinats al
procés participatiu que
protagonitzaran infants i
adolescents.

per les AMPA i les AFA. Al
juny, l’oferta és del 25 al 28,
mentre que el setembre és
del 2 al 10. En tots dos casos,
les famílies es poden acollir
a un horari bàsic de ma� o
tarda o sol·licitar els serveis
d’acollida o menjador.
Les inscripcions per al
juny es poden fer ﬁns a l’11
de juny o ﬁns a esgotar les
places, mentre que en el
cas dels casals de setembre,
la data límit és el 16 d’agost
o fins a acabar les places.
L’oferta màxima de places
per a cada franja horària i
casal és de 50 places. / DdR

6

POLÍTICA

Divendres, 7 de juny de 2019

El Ple aprova l’adjudicació del nou La candidatura Rubí Republicana
contracte de residus i neteja viària lamenta “l’oportunitat perduda”
a FCC per 7,6 milions d’euros anuals de tenir un “alcalde republicà”
M. CABRERA

En una de les sessions més
breus del plenari, l’Ajuntament va adjudicar dijous
de la setmana passada el
contracte de recollida de
residus i de neteja viària a
Fomento de Construcciones

y Contratas (FCC), que ja
havia guanyat l’anterior
concurs i que havia seguit
prestant el servei durant
els gairebé 4 anys durant els
quals el contracte ha estat
caducat.
L’adjudicació va comptar amb els vots a favor

El Ple va tenir lloc dijous de la setmana passada. / M.C.

del Partit dels Socialistes
de Catalunya, Ciutadans
i els cinc regidors no adscrits: Sergi García, Jonatan Cobo, Noèlia Borque,
José Manuel Mateo i Maria
Dolores Marín. Veïns per
Rubí es va abstenir, mentre
que Esquerra Republicana
de Catalunya, l’Alterna�va
d’Unitat Popular, Inicia�va
per Catalunya Verds i Convergència Democrà�ca van
votar en contra.
El nou contracte suposa
una despesa per l’Ajuntament de 7,6 milions d’euros anuals i té una durada
de 6 anys, 3 anys més 3
pròrrogues anuals. FCC va
aconseguir 85,62 punts
en la licitació, mentre que
Rubeo UTE es va quedar en
68,41. L’empresa Valoriza
Servicios Mediambientales
va quedar exclosa.
El darrer Ple del mandat
serà el 12 de juny i servirà
per aprovar l’acta d’aquest
plenari i perquè els regidors
s’acomiadin.

M. CABRERA

La candidatura Rubí Republicana-Primàries Catalunya, que es presentava per
primera vegada i que no
ha ob�ngut representació,
considera que els partits
independen�stes que es van
presentar a les municipals
van errar l’estratègia. “Cal
fer autocrí�ca, per separat
hem sumat menys, hi ha
dues forces fora del Ple i
menys regidors dels que
hi havia abans, en canvi,
sumant els vots podríem
haver estat la força més
votada”, segons ha explicat
el portaveu, Albert Sorrosal,
que considera que “ha estat
una oportunitat perduda
per tornar a tenir un alcalde
republicà a Rubí”.
El candidat de Rubí Republicana, Lluís Roset, ha
insis�t que la seva proposta
inicial que totes les forces
anessin juntes a les eleccions
s’ha demostrat encertada.
En aquest sen�t, ha recordat

Membres de la candidatura Rubí Republicana. / Carla Abril

que Rubí Republicana volia
presentar-se a les eleccions
juntament amb Esquerra
Republicana, l’Alternativa
d’Unitat Popular i Junts per
Rubí, i considera que, si
s’hagués produït, podria
haver estat “el partit més
votat”. A més, consideren
que “cap partit independen�sta pot estar content
amb els resultats” i assegura
que “la teoria d’eixamplar
la base i buscar més vots

no dona més poder” i que,
per tant, el fet que ERC hagi
millorat els seus resultats,
no ha servit de res. Arreu de
Catalunya, Primàries Rubí ha
aconseguit una cinquantena
de regidors i 50.000 vots.
“Estem sa�sfets perquè el
nostre projecte també era
obrir les llistes i creiem que
hem aconseguit que hi hagi
democràcia participativa i
directa”, ha dit Jordi Joan,
membre de la candidatura.
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Hello International School - II

H

abiendo reconocido ya la
importancia de estudiar
idiomas en verano, vamos
a analizar ahora las distintas
modalidades de cómo podemos hacerlo.
Por un lado, nos encontramos con los
cursos intensivos, por otro lado tenemos
clases personalizadas y, ﬁnalmente, clases
de repaso.
Los cursos intensivos, como su
nombre indica, se basan en dedicar unas
horas diarias al estudio de idiomas, haciendo
que en poco tiempo el nivel de conocimientos aumente en gran medida, gracias
al seguimiento constante de la materia. Sin
duda, es un método tremendamente eﬁcaz
para el aprendizaje, bien sea a nivel inicial,
medio o avanzado, es decir, está indicado
para todo tipo de estudiantes, sean cuales
sean sus necesidades.
Las clases personalizadas son aquellas en las que el alumno recibe una atención
particular, especialmente dirigida hacia él. Se
trata de clases en las que el alumno expresa
sus intenciones al inicio, y éstas se desarrollan en función de dichas necesidades. Al ser
clases profesor-alumno, el rendimiento de
las mismas suele ser óptimo. Finalmente, las
clases de repaso son aquellas especialmente

dirigidas a alumnos que, por una razón u
otra, tienen la materia de idiomas un tanto
ﬂoja o necesitan reforzarla. Se desarrollan
particularmente en verano para poder
entonces recuperar los conocimientos que
no se han asimilado durante el curso, o
bien para consolidarlos y así evitar posibles
problemas durante el curso siguiente.
Igualmente, si se tiene alguna duda
sobre cualquiera de estas modalidades de
enseñanza o se precisa mayor información,
en Hello International School estaremos
encantados de atenderles.
Texto cedido por Pere Solà
Gerente del centro de idiomas
HELLO INTERNATIONAL SCHOOL
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U

na de les darreres mesures del mandat
que està a punt de finalitzar ha estat
l’aprovació del Pla de Residus 20192025, que ha de servir perquè Rubí s’apropi el
màxim possible a l’objectiu 2020: que el 60%
dels residus que els rubinencs generem siguin
destriats i vagin als contenidors de recollida
selectiva.
Rubí encara està per sota de la mitjana de la
zona del Vallès, ja que només recicla el 36,7%
dels residus generats, però està per sobre de la
mitjana catalana, que és del 32%, i gairebé 10
punts per sobre de la metropolitana.
El problema dels residus no és únicament
exclusiu, ni tan sols de Catalunya. És el conjunt del planeta que ha d’abordar el repte de
minimitzar el màxim possible la generació

EDITORIAL

Menys residus, més salut
de residus i han de ser en primer terme els
estats qui legislin i impulsin polítiques per la
reducció d’aquests materials, especialment del
plàstic –bosses, coberts, embolcalls individuals,
safates–. Però mentre això no arriba, en primera
línia ha d’actuar l’administració més pròxima,
per tant, els ajuntaments. El Pla de Residus
aprovat per l’Ajuntament de Rubí proposa un
conjunt de millores, entre les quals hi ha la

de realitzar un estudi per la implantació de la
recollida de residus porta a porta. Tot i la poca
popularitat d’aquests sistemes, s’ha demostrat
que és el millor sistema per incrementar el
reciclatge: els casos de Matadepera (90,7%),
Palau-Solità i Plegamans (73%) o Vacarisses
(81,6%) ho demostren.
En qualsevol cas, és imprescindible i urgent
rebaixar la fracció de resta, especialment en una

ciutat que hauria d’estar sensibilitzada sobre
tot el que està relacionat amb les escombraries
i els abocadors. És imperdonable que Rubí,
una ciutat castigada amb abocadors i amb una
llarga lluita veïnal sobre aquesta qüestió, acabi
llençant el 51% dels seus residus en un abocador de Vacarisses, a Coll Cardús.
És una qüestió d’educació, sostenibilitat,
de sentit comú i d’organització. Com diu la
campanya que ha impulsat la Generalitat, “et
necessitem!”, el reciclatge és cosa de tots i totes,
i si no hi posem ja remei, en un futur no només
pagarem més amb els nostres impostos la gestió
de la fracció de la resta, sinó que pagarem amb
la nostra salut i la del nostre ecosistema la degradació que entre tots plegats estem produint
al medi ambient.

Rubí. Ciutat solidària i acollidora
Milagros Calleja Gutiérrez
Síndica de Greuges de Rubí

Felicitats al Cadet Femení de l’Esportiu Rubí Futbol Sala
L’equip Cadet Femení de l’Esportiu Rubí Futbol Sala ha tornat del Campionat d’Espanya,
disputat a Madrid entre els dies 30 de maig i 2 de juny, amb un més que meritori setè lloc.
Des del club, volem fer un reconeixement a aquestes jugadores que han portat el nom de Rubí
a un campionat esportiu de primer nivell i han defensat els partits amb orgull i passió. Gran
mèrit el d’aquestes noies que han aconseguit arribar a un Campionat d’Espanya, fita que no
és gens fàcil i a la qual només arriben les millors. Moltes felicitats a tot l’equip!
Esportiu Rubí Futbol Sala

El Tuit de la setmana

4 de juny

Èlia @EliaGFerrer
CAP Mútua Rubí - Prat de la Riba: TRES MESOS d’espera
per a primera visita metge de capçalera. Ges�ó privada d’una sanitat
pública ofegada, quina estafa!! #Rubicity @Mutua_Terrassa @AjRubi
@salutcat #catsalut #Sanitat #Salut

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

Faig públic aquest comunicat un cop s’han
celebrat les eleccions municipals i arrel de la
confrontació i el conflicte viscut aquests darrers
dies a la ciutat per les notícies de la intenció
d’obrir a la ciutat un nou Centre residencial per
a menors estrangers no acompanyats (mena)
per part de la Direcció General d’Atenció a la
Infància de la Generalitat de Catalunya.
Considero, i així ho vull fer palès a través
d’aquest escrit,que la ciutat de Rubtí, la seva
ciutadania, no es mereix en cap moment ni
en cap cas la situació viscuda i provocada
bàsicament per una mala gestió de totes les
administracions implicades en la qüestió: la
Generalitat de Catalunya, amb la Direcció
General d’Atenció a la Infància i el mateix
Ajuntament de la ciutat. I menys encara quan
tots els partits amb representació al Parlament,
entitats socials i ajuntaments varen signar pocs
dies abans un acord per la no utilització de la
immigració com una arma electoral davant
les darreres convocatòries electorals que hem
tingut.
La identitat de Rubí com a ciutat de
convivència, d’ acollida i de diversitat és
inqüestionable. Som con som i la resposta
d’aquesta ciutat, amb les entitats i la ciutadania
al capdavant, ha estat sempre a l’alçada quan
ens hem ofert a ser ciutat d’acollida davant la
crisi dels refugiats. També amb les polítiques,
decisions i actuacions de l’Ajuntament que
s’han treballat i es treballen, com ara bé les
propostes per poder disposar d’un habitatge
“pont” per a persones refugiades, les accions,
recursos i polítiques que es dediquen a l’àmbit
de Ciutadania d’aquesta darrera legislatura, la
implicació a la ciutat en propostes i projectes
com el de “Ciutats Defensores dels Drets
Humans”, el reconeixement oficial de la ciutat
com a “Ciutat amiga de la infància” i el treball
importantíssim que es realitza amb infants i joves
amb activitats per la pau i el drets humans.
La realitat, la riquesa i la complexitat del
nostre país i la nostra pròpia ciutat és aquesta:
la immigració arriba a Catalunya com arriba a
Rubí. Així hem construït aquest país i aquesta
mateixa ciutat. En algun moment o altre, molts
i moltes de nosaltres hem estat nouvingudes. I
aquesta diversitat viva i rica que ha construït i
teixit el tret distintiu de la nostra ciutat rubinenca
i acollidora, es viu amb una gran normalitat a
qualsevol de les nostres entitats esportives,
culturals, associacions de veïns, juvenils o de
gent gran com hem pogut veure i constatar al
manifest de Rubí Acull i Rubí Solidari amb
prop de 40 entitats i grups que hi van manifestar
el seu suport i frontal rebuig a les lamentables

situacions viscudes en els darrers dies.
I en aquest context, és inadmissible l’ús i
la manipulació de discursos populistes i de la
por que nomes fomenten el racisme, el rebuig,
el trencament de la convivència i la cohesió
social rubinenca, exemple en el nostre dia a
dia de fortalesa i lluita, i l’estigmatització d’un
sector de la població, els menors estrangers
no acompanyats que, justament per aquesta
condició, es troben en una posició de major
vulnerabilitat i necessiten d’un especial suport
i protecció de les administracions i de la pròpia
societat que els acull.
Segurament un centre de 80 places a una
ciutat com Rubí no és la millor opció pel
desenvolupament i la integració d’aquests
menors. Però el que encara és més segur és que
el gran error d’aquest procés ha estat la manca
d’informació a la ciutadania i la inexistència
d’un diàleg obert, transparent i coherent entre
les dues administracions, Generalitat (DGAIA)
i Ajuntament que no han estat capaços de
treballar i concretar una proposta de projecte
integral, amb objectius pedagògics i socials
assolibles, analitzant els possibles espais on
poder ubicar aquest centre, amb la dotació de
recursos humans i econòmics suficients i amb
una dimensió adequada a la realitat social,
cultural i plural de la nostra ciutat. Com també
serà un error si aquest diàleg es reprèn i es fa
sense escoltar i integrar la veu i les opinions de
la ciutadania.
Conviure és viure dia a dia amb realitats
diverses, no sempre fàcils i boniques, i que també
poden generar dificultats i tensions. Però tot
és possible si les nostres actituds prenen una
vessant més propositiva, integradora i facilitant
que les nostres voluntats siguin les de l’entesa i
les del diàleg. Aquest és el repte que avui tenim
totes i tots sobre la taula: administracions i
responsables polítics, entitats i ciutadania.
I aquesta també és la meva feina, el meu
objectiu i el meu compromís com a síndica
de Greuges de Rubí: treballar pel respecte i
compliment dels drets humans a la nostra ciutat.
Garantir la No vulneració dels drets de les
persones. No es tracta d’un tema polític. Posem
l’accent allà on cal: És una qüestió de drets!!
I amb aquest objecte, com a Síndica
de Greuges de Rubí, i des d’aquest mateix
comunicat vull instar a totes les parts implicades:
Direcció General d’Atenció a la Infància,
Ajuntament – membres del govern i de la
oposició - i Ciutadania a concretar els espais
de treball i de diàleg que calguin per analitzar
qualsevol projecte que es vulgui concretar a la
nostra ciutat.
Passem pàgina dels errors. Avancem amb
els reptes i les oportunitats. Noves etapes són
possibles si totes i tots hi sumem de la nostra
part.
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La Rambla del
Ferrocarril acull una
mostra d’economia
social i solidària
La rambla del Ferrocarril
acollirà el dissabte 15 de juny
una mostra sobre diferents
alternatives de l’activitat
econòmica, l’economia social
i solidària, l’economia de proximitat i el cooperativisme.
La mostra, que tindrà lloc de
10 a 15 hores i també donarà
a conèixer les associacions
solidàries que treballen a
la ciutat, comptarà amb la
participació d’empreses del
sector energètic, de la banca
ètica i de les assegurances,
entre altres.
L’exposició tindrà dos àmbits. Per una banda, una part
expositiva per a empreses i
entitats, i per l’altre, un àmbit
d’activitats. En aquest darrer
espai, destaca la presentació
del llibre ‘El poder del poble’,
de Xavier Milian a les 12 hores, i un vermut musical a partir de les 13 hores. La mostra
està organitzada pel Comitè
de Defensa de la República
(CDR) i l’Ateneu Cooperatiu
del Vallès, en col·laboració
amb l’Assemblea Nacional
Catalana. A més, el 13 de juny
a les 19 hores al CRAC, tindrà
lloc una xerrada col·loqui sobre aquest tema. / DdR

Els ajuts per pagar l’IBI es podran La xifra de l’atur a Rubí es
demanar a partir de l’11 de juny redueix en 92 persones
REDACCIÓ

A partir de l’11 de juny, la
ciutadania podrà sol·licitar
els ajuts econòmics que
ofereix l’Ajuntament per
fer front a l’Impost de Béns
Immobles (IBI). Enguany, el
termini per demanar aquestes subvencions s’estén ﬁns
al 31 de juliol. Els rubinencs i
rubinenques interessats han
de presentar la sol·licitud a
qualsevol de les dues Oﬁcines d’Atenció a la Ciutadania
(OAC).
Un any més, es manté la
universalitat dels ajuts que
es va implantar el 2015 i es
mantenen els canvis introduïts per intentar arribar a un
major nombre de rubinencs
i rubinenques.
Entre aquests, ara es
pot optar als ajuts malgrat
constar com a propietari
d’una altra ﬁnca, sempre que
aquesta hagi estat adquirida
per herència familiar de primer grau i les persones que
hi visquin també siguin familiars de primer grau. També
s’han establert diferents
trams d’ingressos a l’hora
d’atorgar les ajudes, amb

l’objectiu d’abastar un major
nombre de beneﬁciaris.
Els ajuts preveuen su-

REQUISITS
- Estar empadronat a la ciutat, a l’habitatge per al qual se
sol·licita l’ajuda, amb una antiguitat mínima d’un any
- Estar obligat al pagament de l’IBI per un únic immoble a
Rubí, que ha de ser l’habitatge habitual. Es considera que
una plaça d’aparcament i un traster formen part de l’habitatge habitual sempre que no superin els 12.000 euros de
valor cadastral en el cas de l’aparcament i els 15.000 euros
si també s’inclou el traster
- Les bases d’aquest any permeten tenir altres propietats
urbanes sempre que la propietat hagi estat adquirida a
través d’una herència familiar de primer grau i els residents
siguin també familiars de primer grau
- Si s’és propietari de ﬁnques rústiques, la suma dels valors
cadastrals de totes elles no pot superar els 5.000 euros
- Cal estar al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament de Rubí, Hisenda i la Seguretat Social
- Els límits de renda per a l’any 2016 oscil·len entre els
12.748,37 euros en el cas de famílies amb un únic membre i els 22.309,64 euros per a les famílies amb 7 o més
membres
- En el cas que hi hagi alguna persona amb discapacitat al
nucli familiar, aquest barem s’incrementa en un 10%
- Les famílies monoparentals també gaudeixen d’un increment del 10%
- Quan es tinguin càrregues hipotecàries o de lloguer,
aquest barem s’incrementa en 2.000 euros en el tram que
li correspongui

13 persones s’incorporen a l’Ajuntament
a través de Plans d’Ocupació
L’Ajuntament ha incorporat
13 persones més a la seva
plantilla durant 6 mesos a
través del Programa complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019-2020 de
la Diputació de Barcelona.
D’aquests nous membres
de la corporació, 10 es van
incorporar el 24 de maig a la
Brigada d’Obres i al Servei de
Parc i Jardins. Entre aquests,
hi ha oﬁcials de paleta, peons
de paleta, oﬁcial de jardineria, peó de jardineria, oﬁcial

de fuster, oﬁcials serrallers
i lampista electricista. Tres
llocs de treball més estan en
fase de selecció: aparellador,
arquitecte i enginyer tècnic
d’obra.
Per aquestes contractacions, l’Ajuntament ha rebut
una subvenció de 370.021,84
euros de la Diputació, que es
dividirà en dues anualitats
de 185.010,92 euros, entre
el 2019 i el 2020. Aquest any
es contractaran 13 persones
durant 6 mesos i l’any 2020

fragar ﬁns al 50% del rebut
de l’IBI amb un límit de 250
euros.

es contractaran 13 persones
més també durant 6 mesos.
El programa complementari de foment de l’ocupabilitat 2019-2020 té com a
objectiu accions per millorar
l’ocupació de les persones
aturades i, preferentment,
d’aquelles que formen part
de col·lectius en risc d’exclusió social. En el cas de Rubí,
les persones beneﬁciàries es
troben en situació d’atur i
en situació de risc d’exclusió
social.

Pepita Miralles Vidal
Vídua de Cosme Muñoz Pérez.
Va morir el passat 1 de juny als 91 anys.
Pepita era molt con coneguda a Rubí pel seu negoci de venda i
confecció de cortines Coype. El tanatori de Rubí va acollir l’acte de
comiat diumenge 2 de juny. El passat dijous a l’església de Sant Pau
del 25 de Setembre es va oficiar la missa a la seva memòria. Volem
testimoniar el nostre més sincer condol al seu fill Cosme, la seva jove
Mari Carme, els seus nets, Xavi i Maud, Sergi, Silvia i Albert i la besneta
Abril. La finada era tia del nostre col·laborador Josep Abarca.
Els familiars volen donar les gràcies a totes aquelles persones que els
van acompanyar en l’acte de comiat.

durant el mes de maig
REDACCIÓ

El mes de maig ha deixat
bones notícies a Rubí pel que
fa al nombre de persones
sense feina. Un total de 92
rubinencs i rubinenques han
pogut sortir de la llista de
l’atur i incorporar-se de nou o
per primera vegada al mercat
laboral.
Aquest descens en les
xifres de l’atur segueix la tònica del conjunt de Catalunya
i de l’estat espanyol. Aquesta
baixada del 2% respecte a les
dades d’abril, situa en 4.541
persones el nombre de desocupats a la ciutat. Es tracta

És la tercera ciutat
de la comarca on
més ha descendit el
nombre d’aturats
de la xifra més baixa des de
fa una dècada, i és que per
trobar una dada similar cal remuntar-se ﬁns al 2008, quan
va esclatar la crisi econòmica.
Aquell any, la xifra de l’atur a
Rubí era de 4.297 rubinencs

i rubinenques.
Pel que fa a les dades de
la comarca del passat mes de
maig, cal destacar que l’evolució també és positiva. Així,
al maig, el Vallès Occidental
va enregistrar 48.836 aturats,
és a dir, 810 persones menys
que al mes d’abril.
Una reducció de l’atur en
el conjunt de la comarca que
ha estat encapçalada per Sabadell, on 268 persones s’han
incorporat al mercat laboral.
Terrassa, amb un descens
de l’atur de 193 ciutadans, i
Rubí, amb 92 persones menys
sense feina, són les següents
ciutats vallesanes on més ha
baixat l’atur.
En contraposició, Castellbisbal (+11), Sant Llorenç
Savall (+11) i Sant Quirze (+9)
són les localitats que han registrat al maig un increment
de l’atur.
En el conjunt de Catalunya, l’atur s’ha reduït en
10.507 persones, mentre
que en el conjunt de l’estat
espanyol les dades també són
positives i registren 83.738
persones menys a l’atur que
a l’abril.
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LA BOTIGA AL
CARRER DE RUBÍ
Durant tot el dia a l’illa
AQUEST ANY AMPLIEM LA BOTIGA. ESTAREM ALS CARRERS:

C. FRANCESC MACIÀ - C. MAXIMÍ FORNÉS - C. PERE ESMENDIA - C. MAGÍ RAMÉNTOL

AGENDA D’ACTIVITATS DE LA BOTIGA AL CARRER
TOT EL DIA (ILLA)
Rubiguiem: “Es busquen records de Rubí”
Tallers de rebosteria: Nama´s Bakery
Mercè Tot Labors, demostracions de:
- Cosir cercles a màquina, a utilitzar el regla
Circular, fer borles, fer un biaix, fer aplicacions amb cola,
Pinces i l’anomenat sisè dit...
Sorteig de targetes Comerç Rubí a l’estand de Realtaria
Associació dels Amics dels Cotxes Antics

MATÍ (ILLA)
Campionat d’Escacs
Bòjum
Taller infantil de guitarres
Pinta Cares
Jocs gegants
Tallers infantils
Societat del Blues De Rubí

TARDA (ILLA)
Música en Viu
Societat del Blues De Rubí
Pinta Cares
Jocs Infantils
Tallers Infantils

ACTUACIONS PLAÇA CATALUNYA (MATÍ)
11.30 a 12.30 h Arts marcials Mac Rubí
12.30 a 13.15 h Aca Aromas del Sur

ACTUACIONS PLAÇA CATALUNYA (TARDA)
17.00 a 17.45 h Distrito V El Portal
17.45 a 18.00 h Escuela de Bianca Sugarly, centre Kuidat
18.00 a 18.30 h Temps per tu
Cau, espai familiar
18.30 a 19.30 h Escola de Música Núria Garriga
19.30 a 20.00 h Escola de Dansa Sara Alajarín
20.00 a 21.00 h Dinamic Crescendo

PUNT SOLIDARI
Banc d’Aliments Creu Roja, davant Condis Mariona
Associació Protectores d’animals
Associació de Solidaritat i Ajuda Veïnal. ASAV

PUBLICITAT
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PARTICIPANTS DE LA BOTIGA AL CARRER 2019
PERE ESMENDIA- MAXIMÍ FORNÉS- DR.ROBERT
ACCESSORIS I RECANVIS RUBÍ - RECANVIS COTXES I VARIS
CENTRO AURORA - GRATIS, “LIMAR Y PINTAR UÑAS MANOS”
CHARLOTTE
EL BON GUST
EL NIU - SUJETADORES SELENE 5%
MARHABA SPA ERIKA VIGARA
MONT VERT - PLATAN ECOLÒGIC 2,10€/KG
L’OMBRA
PASTISSERIA MÉNDEZ - LLIMONADA DE GERDS 1€
CRISTINA MORENILLA DECORACIÓ
RACÓ DEL LLIBRE
RUBIBIKE
SENTITS DE VIDA - DEGUSTACIÓ AIGUA DE COCO NATURAL, GALETES 50% DTE.
STRAVAGANZA
UMAMI
YI YI MODA
AVINGUDA BARCELONA - PG FRANCESC MACIÀ -RAFAEL CASANOVAS
ARTES MARCIALES MAC RUBÍ
ASAV RUBÍ
BLAU I ROSA - SABATES DE BEBÈ: 5€
BOCAS CLÍNICA DENTAL RUBÍ
BRITISH HOUSE - DESCOMPTE DE 100€
BRONZZE
C&C MATRIX
CALÇATS BENDRANAS - TINDREM MOLTES OFERTES PREPARADES PER VOSALTRES
CALÇATS PROGRÉS - 10% A TOTS ELS ARTICLES
CALZEDONIA
CASAL MUBE
CES COMPLEMENTS
VIATGES FRANQUESA OVER
REALTARIA - FES-TE UNA SELFIE AL NOSTRE CHESTER I PENJA-LA AMB EL NOSTRE
HASTAG, SORTEGEM QUATRE TARGETES COMERÇ CARREGADES AMB 25€ CADASCUNA
CHAPLIN´S SCHOOL - MATRÍCULA GRATÜITA
CLAIRE´S ANIMALS
CENTRE DE IOGA I TERÀPIES INDART
CLUB NATACIÓ RUBÍ- MATRÍCULA GRATÜITA I MES JUNY GRATIS
CONDIS LA SERRETA
CONDIS MARIONA
ASSOCIACIÓ AMICS DELS COTXES ANTICS
CREU ROJA
DART ATTACK - FIESTA CUMPLEAÑOS DE UNA HORA DE JUEGO + MERIENDA PARA
DIEZ NIÑOS 160€
DEPILINE CENTER
DESTÍ ACCESSORIS
DIGITAL 6
DINÀMIC CRESCENDO
DULCILANDIA
ENRIC ESCUDÉ
EQUIVALENZA
ASSOCIACIÓ ESCACS DE RUBÍ
ESCOLA DE BALL SARA ALAJARÍN
ESCOLA DE MÚSICA NÚRIA GARRIGA - 30% DTE. A LA MATRÍCULA I PRIMERA
CLASSE GRATUÏTA
ESPAI FAMILIAR EL CAU
ESTABLIMENTS VILALTA

FARMÀCIA BATALLÉ
FERRETERIA CA N’ORIOL - JOC DE TRES BOMBETES DUOLEC LED 3,45€
FONT DEL FERRO
GIOIA
TALLERES GONZÁLEZ, HYUNDAI
IN FRAGANTI - 3X2 EN PERFUMES SELECCIONADOS
INTERSPORT
CALÇATS KENKÄ - AGAFA EL FLYER DE LA NOSTRA PARADA I GAUDEIX D’UN 5%
DTE. A LA BOTIGA
KID&US SCHOOL OF ENGLISH - REGALAREM EXPERIÈNCIES FAMILIARS AMB
NOSALTRES
KUMON RUBI - MATRÍCULA GRATIS
LA TATA
LA BONA FRUITA
MARIAN MODAS - PREUS INCREÏBLES, TOT 12€
MERCÈ TOT LABORS - FAREM DEMOSTRACIONS DE COM UTILITZAR EINES I
ACCESSORIS NECESSARIS PER PATCHWORK I MANUALITATS
MG MODES
MODAS JANDRA´S - BLUSAS A 10€ / BISUTERIA DESDE 5€
MODES VICTÒRIA
MOMENTS D AROMA
NAMA’S BAKERY
NEW HOME PC
ASSOCIACIÓ PROTECTORA D´ANIMALS NORMA
ÒPTICA AUDIOLOGIA UNIVERSITÀRIA RUBI - 10% DTE. I MES DE PROVA GRATUÏT
DE LENTS DE CONTACTE
ÒPTICA RUSIÑOL
PASSION BEAUTE
PASTISSERIA SANT JORDI
JYOTI STYLE
PICA PICA
RACÓ ROSA
RDH INMOBILIARIA - TU PATRIMONIO EN BUENAS MANOS
RENARD ET PAPILLON
SOCIETAT DEL BLUES DE RUBI
ASSOCIACIÓ PROTECTORA RODAMONS DE RUBÍ - RATOLINS DE CATNIP FETS A MÀ
PER VOLUNTARIS, 2€
RUBIGUIEM - ES BUSQUEN RECORDS DE RUBÍ
SECURITAS DIRECT
STRAVAGANZZA - TODO A 5 Y 10€
TEMPLO BUDHA - MATÍ: CANYA 1€ I PATATES FREGIDES 2€ TARDA: “MOJITOS”
SENSE ALCOHOL 4€ I AMB ALCOHOL 5€
TEMPS PER TU
VILA ELECTROLLAR - PAELLES 3X2
VISTA ÒPTICA
XURRERIA CAN FATJÓ
ZETA ROBA INFANTIL - TOT AL 50%
MAGÍ RAMÉNTOL
LLAMINADURES LA DIADA
ODONTOLÒGICS RUBÍ
TOP RUNNIG
ZEEMAN - 2 POLOS 7€
BAR RESTAURANT KUBIK
MARI GRIS, SPILL - (DAVANT PORTA) OUTLET DE VESTITS DE FESTA: CURTS A 25€ I
LLARGS A 39,90€
MENAKEL

ESTABLIMENTS* - OFERTES I PROMOCIONS*
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GUÀRDIES NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

JUNY 2019

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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. SAFIR, 28
MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3
ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7
ÇGARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1
CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22

CLASSIFICATS

LLOGUER
I VENDA

OFERTES I
DEMANDES

SE ALQUILA hab. 605.282.465

CHICA con referencias se
ofrece para limpieza y plancha.

631 779 315
CHICA SE OFRECE para cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. Con disp.
612 529 889
SRA. SE OFRECE para limpieza,

cuidado ancianos y niños. Horario mañanas. 637.25.61.40
SE OFRECE limpieza por
tiempo completo y horas.
612.530.644

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
SE REPARAN PERSIANAS.
694.506.473

MASCOTES
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Rodamons de Rubí,
a la Botiga al carrer
No et perdis la nova edició de la Botiga al carrer
el dissabte 8 de juny a Rubí.
Rodamons de Rubí estarà present amb un
estand informatiu on podreu trobar moltes
cosetes maques per fer compres solidàries. Hi
serem des de les 10h ﬁns a les 21h a l’avinguda
de Barcelona, 44, de Rubí, al costat de Condis
Supermercats.
I a més, disposarem la paradeta com a punt
de recollida per fer donatius de pinso i llaunetes
pels nostres gatets.
Tota la recaptació anirà destinada íntegrament a poder donar cobertura als gats que
necessiten assistència i tractaments, així com
poder cobrir part de les factures veterinàries
que resten pendents.
Us hi esperem!

LA BOTIGA
AL CARRER
R
08 JUNY 2019

AV. DE BARCELONA 44, RUBÍ
AL COSTAT DE CONDIS SUPERMERCATS

Les mascotes

de Rubí
Vols
que la teva
mascota
aparegui
al Diari
de Rubí?

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat
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CAFETERIA

CUINA

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

BAR MUSICAL

PIZZERIA

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

TAPES
CUINA

CASOLANA
La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26
Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 93 588 95 74

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

FRUITERIA

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU

45€
/MES

Publicitat
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Villa Malquerida obrirà les seves
portes l’11 de juny a Rubí
És el primer restaurant mexicà de la ciutat
El nou restaurant tex-mex,
situat al carrer Llobateras
61 de Rubí, obre les seves
portes el proper onze de
juny. El nou establiment
té una decoració inspirada
en la reconeguda artista
mexicana Frida Kahlo i
el seu amant Diego Rivera, i ofereix una àmplia i
variada selecció de plats
mexicans.
Tacos, burritos, quesadillas, enchiladas, nachos
i fajitas són alguns dels
plats més populars de la
cultura mexicana que el
restaurant Villa Malquerida
porta a Rubí.

L’ambient i
la decoració
del restaurant
s’inspiren en la
reconeguda artista
Frida Kahlo
La cuina tex-mex prové de la fusió dels plats
mexicans i texans. Es caracteritza pels seus sabors
intensos, procedents sobretot del xili. Als plats de
Villa Malquerida abunda el
guacamole, la salsa barbacoa, el coriandre, la carn de
porc i també la de vedella
i pollastre. A més de les

tradicionals cassoletes de
formatge fos, també hi ha
espai per amanides i el tradicional cebiche de peix.
El colofó del menú són
les postres, inspirades en
la cuina asteca que barreja
el dolç amb un deliciós toc
picant.
Àmplia experiència en el
món de l’hostaleria
Iván Vila, Josep Saperas i
José Alberto Rueda són els
socis que s’han sumat a
aquesta nova aventura empresarial. Els tres compten
amb una àmplia trajectòria
en el món de la restauració
i l’oci nocturn amb altres
locals a la ciutat de Rubí.
A punt d’enllestir els
últims detalls de l’establiment, que s’ha reformat per
complet, els socis han seleccionat personalment als
cuiners i cambrers del nou
restaurant. Tots ells tenen
experiència en restauració i
ja coneixen a fons la carta
de la Villa Malquerida per
oferir la millor versió de la
cuina tex-mex.
El nou restaurant mexicà espera atraure a un
públic de totes les edats
gràcies a una àmplia i variada carta que s’adapta a
tots els gustos i paladars.
Tots els comensals que

assisteixin el dia de la inauguració, l’onze de juny a
partir de les 20 h, podran

gaudir al final de l’àpat d’un
‘margarita’, el típic còctel
mexicà, de regal.

de tu, de la vida
“iEnamora’t
després de qui tu vulguis.
”

Frida Kahlo
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MÚSICA

El 6è Festival de Blues porta Corey Harris & Hook
Herrera, Wax & Boogie i Mister Tchang a Rubí
Redacció

La Societat de Blues de Rubí
organitza durant tot el cap de
setmana –7, 8 i 9 de juny– a la
plaça Anselm Clavé la sisena
edició del Festival de Blues de
Rubí, un conjunt de concerts
amb músics de referència
mundial, com José Luis Pardo,
Wax & Boogie, Mister Tchang,
Corey Harris & Hook Herrera,
Trizia Band o Sweet Marta.
El concert inaugural del
festival, que és gratuït, serà
aquest divendres a les 20
hores i tindrà com a protagonistes José Luis Pardo &
The Mojo Workers. Pardo és
un reconegut músic argentí,
director de l’Escuela del Blues
de Madrid i habitual en gires
mundials de Michael Burks i
Willie Buck.
A les 22 hores actuarà la
formació Ster Wax & Boogie,
una de les millors bandes
nacionals del panorama del
blues, amb un directe ple de
ritme gràcies a la veu de Wax i
el piano de David Giorcelli.
El 8 de juny a les 12 hores

Corey Harris és un dels guitarristes més destacats de la música blues. / Cedida

hi haurà una Jam Session i un
taller d’instruments a càrrec
del músic rubinenc Sergi Estella, un taller que es repetirà el
9 de juny a la mateixa hora.
A les 20 hores, Mister
Tchang pujarà a l’escenari
acompanyat de The Bluz Explosion. Tchan és considerat
el ‘fill espiritual’ de Jimi Hendrix i BB King i ha estat de gira
per Europa, els Estats Units i
Amèrica Llatina.

Un dels plats forts del festival arribarà aquest dissabte
a les 22 hores, amb l’actuació de Corey Harris & Hook
Herrera. Harris és un dels
guitarristes més destacats
del panorama musical del
blues, amb arrels americanes
i africanes. Per la seva banda,
Herrera és un harmonicista
que ha toca amb els músics
més destacats dels Estats
Units.

breus

La Fira del Col·leccionisme va ser al passeig Francesc Macià. / C. Abril

de llibre, tasses de cafè, vinils,
ampolles de gasosa, etc. “A la
gent li agrada molt i li crida
l’atenció les col·leccions, una
de les més impressionants
era la de llevataps antics, que
també es va poder veure a la

fira de l’any passat”.
Coincidint amb la Fira del
Col·leccionisme, el Museu
Etnogràfic Vallhonrat va oferir
una jornada de portes obertes
amb visites guiades per les
diferents sales. / DdR

Més de 400 persones, al festival infantil al Celler
‘El meu primer festival’, una
activitat que ha arribat a la
cinquena edició, va atraure
450 persones al Celler el diumenge a la tarda. Els infants
i els seus acompanyants van
gaudir de diverses propostes
lúdiques, com ara un espectacle de reggae, un espai de
creació d’objectes i espais a
través d’agulles d’estendre la
roba. / DdR

El darrer dia del festival,
el 9 de juny, començarà amb
una actuació a les 12 hores
a càrrec de Trizia Band, una
banda andalusa de música
negra.
A les 20.30 hores, el torn
serà per Sweet Marta & The
Soul Shakers, una formació
destacada del panorama
nacional, que ha participat
en els festivals més rellevants
d’Europa.

cultura popular

Bon ambient en la 18a Fira de Col·leccionisme
Els Amics del Col·leccionisme
de Rubí van organitzar el dissabte a la tarda la 18a edició
de la Fira del Col·leccionisme.
La vintena de parades que
van participar en l’activitat es
van situar al passeig Francesc
Macià, entre els carrers Montserrat i la plaça de Catalunya.
“Estem contents perquè hi
havia molt d’ambient, entre
la fira, les sardanes i el festival
Teatre sense teatre”, ha explicat Isidre Forés, secretari de
l’entitat organitzadora.
A la fira es podien trobar
col·leccions de tota mena:
plaques de cava, bitllets de
loteria, monedes, sifons, llevataps, didals, embolcalls de
sucre, llapis, bolígrafs, punts

La vocalista Ster Wax durant una actuació. / Cedida

Una de les activitats del festival infantil. / Carla Abril

PROGRAMACIÓ
7 de juny
20h José Luis Pardo & The Mojo Workers
22h Wax & Boogie ft. Balta Bordoy
8 de juny
12h Jam Session. Taller d’instruments
20h Mister Tchang & The Bluz Explosion
22h Corey Harris & Hook Herrera
9 de juny
12h Trizia Band. Taller d’instruments
20.30h Sweet Marta & The Soul Shakers

Els Gegants assistiran a la proclamació
de Castellbisbal com a XXXII
Ciutat Gegantera de Catalunya
Els Gegants de Rubí assistiran
aquest diumenge 9 de juny a
la proclamació de Castellbisbal
com a XXXII Ciutat Gegantera
de Catalunya. L’acte arrencarà
a les 9 hores amb la plantada
de Gegants i cap a les 11 hores s’iniciaran dues cercaviles
geganteres per la localitat, que
finalitzaran cap a les 12.15
hores amb l’acte central de la
proclamació.
Aquesta no és l’única sortida de la colla de Geganters de
Rubí per als pròxims dies, ja
que dilluns participaran en una
nova edició de la Festa dels
Xatos i l’Aplec de Sant Muç.
Sortida al Pont de Vilomara
D’altra banda, dissabte passat,
el Roc, la Paula, la Laia i el
Galderic van participar en la
XXXIX trobada de Gegants del
municipi d’El Pont de Vilomara
i Rocafort. La jornada festiva va
arrencar a les 17 hores amb
la plantada dels gegants de la
desena de colles participants.
Entre aquestes, a més de la de
Rubí i la colla amfitriona, les de

Els Gegants de Rubí al Pont de Vilomara. / Colla de Geganters de Rubí

Castelldefels, Calella, Olesa,
Perpinyà, Sant Pere Molanta,
Sant Pere de Vilamajor i Vilanova del Camí.
Després de la tradicional
passejada, la plaça de l’Ajuntament va acollir els balls de
gegants, els parlaments i el ball
final conjunt.
Exposició
El saló de Plens de la localitat

d’Agramunt exposa des de dissabte i fins aquest divendres
la mostra itinerant ‘Gegants
de paper. Els gegants a través
dels il·lustradors’, promoguda
pels Geganters de Rubí. La
inauguració va comptar amb
la participació del comissari
de l’exposició, el rubinenc
Joan-Miquel Merino, l’alcalde
d’Agramunt i el president de la
colla local. / DdR

Cultura
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TEATRE

Circ, pallassos, música i teatre s’uneixen a la
quarta edició del festival Teatre sense Teatre
LARA LÓPEZ
Quatre espais públics de Rubí
van acollir el passat cap de
setmana onze espectacles del
festival Teatre Sense Teatre,
un esdeveniment que ofereix
de forma oberta propostes de gran diversitat –circ,
teatre, pallassos, música i
dansa– per apropar les arts
escèniques al gran públic.

Centenars de rubinencs i
rubinenques van gaudir entre la nit de divendres i la
nit de diumenge d’obres de
companyies professionals i
de teatre amateur vinculades
a l’humor absurd, l’amor, la
música, el món del circ o la
fragilitat de l’ésser humà,
entre altres.
La plaça del Doctor Guardiet, la plaça Salvador Allen-

El gimnàs de la Schola es va convertir en un teatre. / J.A. Montoya

de, el gimnàs de l’escola
Schola i la placeta de l’escola
Pau Casals van ser els escenaris d’aquesta quarta edició.
Enguany, la majoria d’espectacles estaven enfocats a un
públic familiar a través de
comèdia i circ, com ‘Esquerdes’ de la companyia Hotel
Iocandi, ‘Clown in libertà’
dels italians Teatro Necessario, ‘Ye Orbayu’ de Circ
Rural Trash, ‘La Bella Tour’,
‘Open Door’ de Pere Hosta
o l’animació itinerant de ‘Les
Pompiers’ de La Tal.
El punt àlgid del festival
es va viure a la plaça del Doctor Guardiet: dissabte a la nit
més d’un centenar de persones van gaudir de les funcions
nocturnes de ‘Flota...dos’ i
‘Ye Orbayu’. La representació
de ‘Flota..dos’ va ser una de
les més aclamades per la
seva espectacular posada
en escena, amb una barreja
màgica d’acrobàcies i música
en directe en un piano penjat
a 8 metres d’alçada. L’obra
de David Moreno i Cristina

‘La Bella Tour’ va ser un els espectacles que més van agradar. / Carla Abril

Calleja va guanyar a nivell nacional en les arts escèniques
el Premi Max 2019 al Millor
Espectacle de Carrer.
La cloenda de diumenge
al vespre també va reunir
prop d’un centenar de persones, amb la història muda de
ciència ficció i humor absurd
‘Asteroid’ a la plaça Salvador
Allende i la traca final amb la
música, humor i acrobàcies

de ‘Clown in libertà’. Cal destacar també la doble funció
dissabte i diumenge de ‘La
noche es fría y al invierno
no le gustan los perros’ de la
companyia rubinenca Tiamat
Teatre i protagonitzada per
Imanol Fernández, un dramàtic i intens monòleg d’un
rodamon que parla sobre
temes com la pobresa o la
responsabilitat de tenir fills.

Aquest va ser l’únic espectacle amb taquilla inversa, que
destinava els fons a la lluita
contra l’exclusió social.
L’alcaldessa en funcions,
Ana M. Martínez, va valorar
molt positivament aquesta quarta edició “amb una
participació molt elevada
del públic i espectacles amb
tècniques i estils diferents
d’altíssima qualitat”.

fotografia

CINEMA

La Lombarda impulsa un concurs Cloenda de l’‘Explica’ns el teu
de videoclips amb el Piña Rock
rotllo’ del Grup Fotogràfic ‘El Gra’
La productora rubinenca La
Lombarda ha impulsat el primer Concurs de Videoclips en
el marc del festival Piña Rock,
que tindrà lloc durant la Festa
Major de Rubí, concretament
el 27 de juny a la plaça Salvador Allende.
L’àmbit de participació del
concurs és Catalunya i hi podrà participar qualsevol persona independentment de la
seva edat. Només s’acceptarà
un videoclip per participant
i haurà de tenir una durada
màxima de 5 minuts. L’idioma

de les obres ha de ser l’original, ha de tenir garanties
tècniques per ser projectat i
ha de ser un projecte originals
realitzat amb posterioritat a
l’1 de gener del 2017.
La data límit per participar i entregar els audiovisuals és el 13 de juny i s’han
d’entregar en format digital
1920x1080p o 1280x720p,
en format .mov, .mp4 amb
el vídeo codificat en H264 i
àudio en AAC. També serà
necessari el full d’inscripció.
L’entrega es pot fer en línia a

través de qualsevol allotjador
d’arxiu, enviant l’enllaç de
la descàrrega i el full d’inscripció al correu electrònic
lalombardaproducciones@
gmail.com.
L’organització de l’InFest
decidirà quins són els tres videoclips que passen a la final
i un jurat extern s’encarregarà
de decidir el guanyador. El
premi serà la gravació d’un
tema musical de 4 minuts
de la banda, en una sessió
als Estudis EM Estudis de
Terrassa. / DdR

festes dels barris

Assistents a l’activitat, amb ulleres estereoscòpiques per veure les imatges en 3D. / Cedida

Durant aquest cap de setmana, el barri de Can Fatjó
celebra les seves festes del
barri.
L’Associació de Veïns de
Can Fatjó, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, ha organitzat
un programa de festes que
comença el 8 de juny a les
9 hores amb un campionat
de petanca. A la tarda, està

El Grup Fotogràfic ‘El Gra’ va
organitzar el 30 de maig la
cloenda del cicle ‘Explica’ns
el teu rotllo’ d’aquest curs.
Per tancar el cicle, es va
organitzar una doble sessió,
dos passis fotogràfics comentats. El primer amb imatges de la Patagònia en 3D,
de Joan Díez, i el segon, de
Parcs Nacionals Americans,
de Manel Miras. La sessió va
tenir lloc a l’Antiga Estació,

Arriben les festes del barri de Can Fatjó
prevista una exposició de
pintura i manualitats del Taller
de Rosario i a les 20 hores
tindrà lloc el pregó de festes,
que inclourà un homenatge
al desaparegut poeta del
barri Cristobal Tejero. A les 22
hores, tindrà lloc el sopar de
germanor i més tard hi haurà
el ball, a càrrec de Discomòbil
Atlantic.

Pel diumenge a les 10
hores està prevista una xocolatada, que anirà acompanyada més tard d’una festa
de l’escuma.
La darrera activitat de les
festes del barri serà una paellada popular a les 14 hores,
gratuïta per als socis i amb un
cost de 8 euros per als no socis de l’entitat veïnal. / DdR

actual seu de l’entitat, i que
ara mateix està acollint una
exposició conjunta de les
imatges de Díez i Miras.
El passi de Díez va consistir en un vídeo amb imatges
en format convencional, una
explicació fotografia a fotografia de l’itinerari del viatge,
en format 3D, per la qual
cosa es van necessitar ulleres
estereoscòpiques, i un tercer
vídeo, que ja havia presentat

al Festival Internacional de
Cinema de Muntanya, en
format 3D.
Pel que fa al passi de
Miras, es van poder observar parcs naturals dels
Estats Units dels estats de
Califòrnia, Nevada, Arizona,
Utah, Wyoming, Montana i
Idaho, tot acompanyat d’un
fil musical. L’activitat va acabar amb un aperitiu i una
tertúlia. / DdR
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literatura

Viatge literari a Escòcia
del Club Veu de Dones

Velasco presenta el seu
nou llibre a la Biblioteca
Redacció
L’escriptor rubinenc Raúl
Velasco va presentar el divendres de la setmana passada el
seu tercer poemari: ‘Cuando
no nos queda nada’, una obra
publicada per l’editorial Ediciones Oblicuas.
La presentació va tenir
lloc a la terrassa de la Biblioteca, un marc incomparable
per fer la presentació, en la

Labrador porta ‘El secreto
de los Kendos’ a Madrid

qual el mateix autor va llegir
alguns fragments dels seus
poemes. ‘Cuando no nos
queda nada’ és un llibre de
poemes en el qual Velasco
accentua la seva crítica a la
societat contemporània, a la
política i a la comunicació. El
llibre, que ja s’havia presentat
anteriorment a Rubí a l’Espai
de Llibres, Lectors al tren!,
es pot trobar a les llibreries
locals.
L’escriptora, signant exemplars. / Arxiu

Redacció
El club de lectura, al Parlament escocès. / Cedida

Redacció
El Club de lectura Veus de
Dona va organitzar el tercer
viatge literari a principis de
maig amb la participació
d’una trentena de persones.
El destí triat va ser Escòcia i
la ruta va començar a Edimburg, una de les ciutats més
emblemàtiques de les illes
britàniques. Posteriorment,
els viatgers van anar pujant
fins a les Highlands, recor-

rent llocs plens d’història i
misteri, seguint la petjada del
llibre ‘La forastera’, de Diana
Gabaldon.
D’aquesta forma, el grup
literari ha fet un homenatge
a la cultura i les llegendes de
totes aquelles dones que van
ser cremades a la foguera
acusades de bruixeria. De fet,
un dels dies, els participants
es van disfressar de druides
i van ballar al voltant de les
pedres de Cairn Clava.

Raúl Velasco, a la terrassa de la Biblioteca. / Carla Abril

L’escriptora rubinenca Concepción S. Labrador participarà aquest any també a
la Fira del Llibre de Madrid,
que té lloc del 31 de maig
al 16 de juny. L’autora local
presentarà el seu darrer llibre
‘El secreto de los Kendos’ a
la fira, així com també el seu
primer conte infantil, ‘Un
regalo especial’, que tot just
acaba de veure la llum. Concretament, Labrador estarà a
la Fira el 16 de juny.
A banda de la seva participació en aquest esdeve-

niment literari, de la mà de
Bohodón Ediciones, la seva
editorial, l’escriptora de Rubí
també ha estat presentant
el llibre a València, on ‘El secreto de los Kendos’ va tenir
molt bona acollida.
La darrera novel·la de
Concepción S. Labrador és
una història que gira al voltant d’uns habitants a l’interior del planeta, que són
cruelment atacats per un
príncep cobdiciós. Com és
habitual en l’obra de l’autora,
la ciència-ficció i la fantasia és
una de les característiques
del llibre.

Agenda
····················································································

Divendres 7 de juny
‘Fusells o pintades’
Projecció del documental sobre
la situació al Sàhara Occidental. A
les 18.30h a l’Ateneu. Org.: Rubí
Solidari.
‘El arte hace posible el encuentro’
A càrrec de María Trinidad, Aketzaky
Fernández, Susky Yu i Malud Alcàzar.
A les 19h a la Biblioteca.
‘Atardecer’
Dins el cicle de Cinema. A les 21h a
La Sala. Preu: 3€.
Swing & Rock & Punk
A càrrec de Dj Coroto. A les 21h al
CRAC.
Nits d’observacions astronòmiques
A les 21.30h a l’Ateneu. A càrrec
de l’Associació d’ amics de l’astronomia.

Centre Cívic de Can Fatjó. Org.: AV
Can Fatjó.

····················································································

Taller de perfecció de cal·ligrafia
De 10h a 12.30h a càrrec de Quim
Conca. A l’Espai de Llibres, Lectors
al tren!

Festa del barri de Can Fatjó
A les 10h xocolatada i festa de l’escuma. A les 14h paellada popular. Al
Centre Cívic de Can Fatjó. Org.: AV
Can Fatjó.

Botiga al carrer
De 10h a 21h al centre de la ciutat.
Org.: Comerç Rubí.
La Trocalleria
A les 10.30h a la pl. Mercat.
Nascuts per llegir
‘Anna i el secret de l’awqui i la papa
imilla’, a càrrec de Carmina Mas. A les
11h a la Biblioteca. Per a infants de 0
a 3 anys. Inscripció prèvia.
Conversa en anglès
‘Austràlia’, a càrrec de British House
Rubí. A les 11h a la Biblioteca.

Dissabte 8 de juny

Presentació del llibre ‘Històries
limítrofes’
A càrrec de Pol Alonso. A les 11.30h
al Racó del Llibre.

Festa del barri de Can Fatjó
A les 9h campionat de petanca. A
les 18h exposició de pintura i manualitats. A les 20h pregó de festes. A
les 22h sopar de germanor i ball. Al

Vermut literari
A càrrec de Pol Borrell, Juan Carlos
Fernández, Javier Gil, Marta Gracia,
Lluís Martí, Gracia Pérez i Jorge Portela. A les 12h al Racó del Llibre.

····················································································

DiUMENGE 9 de juny

Ball al Casal
A les 16.30h a càrrec de Tago-Mago.
Al Casal de la Gent Gran de Rubí.
‘Un festival de pel·lícula’
Fi de curs de l’escola Adanubi. A les
18h a La Sala. Preu: 3€.
····················································································

DiLLUNS 10 de juny
Aplec de Sant Muç i Festa dels
Xatos
De 10.30h a 16h a l’esplanada de l’ermita de Sant Muç. Org.: Foment de la
Sardana, Esbart Dansaire, Parròquia
de Sant Pere i Ajuntament.
····················································································

Dimarts 11 de juny
Consultori sexual i de parella
De 17h a 19h a la Torre Bassas.
‘L’imperi romà i la seva influència a
Catalunya’

A càrrec d’Isabel Rodà. A les 18h a
l’Ateneu. Inscripció prèvia. Org.:
AEUR.
Hora del conte
‘Un dia a la platja’. A les 18.15h a
la Biblioteca. Per a infants d’1 a 4
anys.
····················································································

Dimecres 12 de juny
Hora del conte
‘El coet invisible’, a càrrec de Sherezade. A les 18h a la Biblioteca. Per a
infants de 4 a 8 anys.
‘Les principals apps d’ofertes de
feina i com funcionen’
De 18.30h a 20h a la Torre Bassas.
····················································································

DiJOUS 13 de juny
Cloenda del programa Lectorsaltren
A càrrec de Montse Marcet i Ricardo
Alcántara. A les 18h a la Biblioteca.
Per a infants d’11 a 13 anys.
‘Tosca’, de G. Puccini
Dins del cicle Conta’m una òpera.
A càrrec de María José Anglés. A
les 18.30h a l’Ateneu. Inscripció
prèvia.

‘Situació actual del sistema bancari
català’
A les 19h al CRAC. Org.: CDR Rubí,
ANC i Ateneu Cooperatiu del Vallès
Occidental.
Presentació del llibre ‘La llengua
dibuixada’
A càrrec d’Enric Larreula i Martí
Pujol. A les 19h a l’Ateneu. Org.:
Òmnium.

Exposicions
Retrats de la posteritat. Exposició
de Miquel Mas a l’Espai de Llibres,
Lectors al tren. Inauguració 7 de
juny a les 19h. Fins al 2 d’agost.
Apadrinem el patrimoni. Fins
a l’1 de juliol al pati del Museu
Castell.
La memòria de les flors extraviades. Pintures d’Anna Tamayo. Fins
al 28 de juliol al Celler.
Fu la Spagna! La mirada feixista
sobre la Guerra Civil Espanyola.
Fins al 20 de juliol al Castell.
Testimoni Sensible. Pintures de
Carme Llop. Fins al 20 de juliol a
l’Aula Cultural.

CULTURA
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

L’Aplec de Sant Muç i la Festa dels
Xatos per celebrar la Pasqua Granada
REDACCIÓ
La Festa dels Xatos és una de
les tradicions més arrelades al
municipi que coincideix amb la
fes�vitat de la Segona Pasqua,
coneguda també com a Pasqua Granada o Pasqüetes. De
fet, la Festa dels Xatos i l’Aplec
de Sant Muç són una referència a Catalunya, juntament
amb l’Aplec dels Francesos a
Sant Aniol d’Aguja i l’Aplec del
Coral a Prats de Molló, llocs on
encara es conserva la celebració del cinquantè dia després
de la Resurrecció.
A Rubí, la festa es va recuperar el 1986, coincidint amb
la celebració del Mil·lenari
de la vila, arran de la vella
tradició del segle XIX, quan
les colles de Xatos venien de
romiatge des de Barcelona
armades amb culleres, forquilles i ganivets de fusta de mida
inusualment gran per retre
homenatge a Sant Muç.
La festa �ndrà lloc el 10
de juny i com és habitual
està organitzada per l’Esbart
Dansaire, el Foment de la
Sardana, la Parròquia de Sant
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L’esplanada de l’ermita de Sant Muç tornarà a acollir l’Aplec. / Arxiu

Pere i l’Ajuntament, amb la
col·laboració d’una quinzena
d’en�tats locals.
El punt de trobada serà a
les 9 hores a la plaça del Doctor Guardiet amb una xocolatada per encarar el camí cap
a l’ermita, amb l’acompanyament dels gegants, gegantons,
grallers i tabalers. Al voltant
de les 10 hores, està previst
que el grup s’aturi a la masia
de Can Ramoneda a prendre
un refrigeri. Des d’allà, reprendran el camí ﬁns a arribar a
l’esplanada de l’ermita, on
�ndran lloc els actes principals

ART

Part d’un dels retrats de la mostra. / Cedida

de la jornada.
Missa, ballada, foc i sardanes
A les 10.30 hores s’oﬁciarà la
missa, que anirà seguida per
la ballada de gegants i gegantons, l’encesa del foc a càrrec
de les colles Diables de Rubí,
Rubeo Diablorum, Diables
de la Riera i les Espurnes i els
Trons. Més tard, hi haurà la
ballada de sardanes, a càrrec
de la Cobla Jovenívola de
Sabadell, que interpretarà sis
peces, entre les quals hi haurà
el ‘Ball dels Xatos’, de Josep

Serra, i ‘Festa a Rubí’, de Jordi
Molina.
Després, es farà el tradicional Ball dels Xatos, creat pel
coreògraf Albert Sans, amb
música de Josep Serra i arranjaments de Pere Burés.
Al voltant de les 14 hores, arribarà el moment del
tradicional arròs de la Unión
Extremeña, a un preu de 7
euros. I per tancar la festa,
a les 15.30 hores hi haurà
les danses par�cipa�ves de
l’Esbart Dansaire, que ompliran de color l’esplanada de
l’ermita.

L’ar�sta Miquel Mas exposa
‘Retrats de la posteritat’
‘Retrats de la posteritat’ és
una nova exposició del pintor
rubinenc Miquel Mas que
s’inaugurarà a l’Espai de Llibres Lectors al Tren! aquest
divendres a les 19 hores, en
un acte que comptarà amb la
presència de l’exconseller de
Cultura, el també rubinenc
Joan Manuel Tresserras. De
fet, Tresserras va escriure un
conjunt de relats per acompanyar els retrats de Mas,
que acompanyen l’obra que
es podrà veure des de di-

vendres i ﬁns al 2 d’agost a
la llibreria.
Les obres que exposarà
Mas, de tècnica mixta, són
creacions que ha anat fent
durant més de 20 anys. Uns
personatges al voltant dels
quals Joan Manuel Tresserras, que és professor de Comunicació a la UAB, ha anat
elaborant diversos microrelats, extravagants i potents,
a través dels seus referents
literaris, culturals, històrics i
ar�s�cs. / DdR

BREUS

Pol Alonso presenta al
Racó ‘Històries limítrofes’
La llibreria El Racó del Llibre,
en el marc de la Bo�ga al Carrer, oferirà el 8 de juny a les
11.30 hores la presentació del
llibre de l’autor rubinenc Pol
Alonso: ‘Històries limítrofes’.
Es tracta d’un recull de sis
contes publicat per l’editorial
Hermenaute.
A banda de la presentació
d’aquesta obra, la llibreria
també acollirà a les 12 hores
un vermut literari en forma de
trobada d’escriptors locals. Els
autors llegiran un fragment
escollit dels seus llibres publicats. Està prevista l’assistència
de Pol Borrell, Juan Carlos

Portada del llibre. / Cedida

Fernández, Javier Gil, Marta
Gracia, Lluís Mar�, Gracia Pérez i Jorge Portela. / DdR

L’escola Pau Casals ofereix
una mostra sobre cinema

La Filmoteca ha col·laborat amb l’exposició. / M.C.

L’escola Pau Casal, amb la
col·laboració de la Filmoteca
a través del Projecte Magnet
i del col·leccionista rubinenc
David Rodríguez, que ha cedit
material, va organitzar una
exposició durant el dimecres
i el dijous al Museu Vallhonrat
sota el �tol ‘El joc del cinema’.
La mostra aplegava cartells de
cinema fets per l’alumnat i joguines òp�ques, precedents
del cinema, a través dels
quals els estudiants han après
a passar de la imatge ﬁxa a la
imatge en moviment.
L’exposició es complementava amb joguines sobre

el món cinematogràﬁc, altres
enginys de la col·lecció de
Rodríguez i material cedit per
la Filmoteca: “És un projecte
a través del qual els alumnes
han de ser crí�cs, cooperar i
prendre la inicia�va per elaborar un projecte comú”, va
explicar Rosana Mar�n, cap
d’estudis del centre educa�u,
que va aﬁrmar que l’objec�u
de tot plegat és “formar ciutadans amb opinió i capaços de
decidir”. La mostra es va inaugurar dimecres al migdia amb
la presència de l’alcaldessa en
funcions, Ana M. Mar�nez, i
es va tancar dijous. / M.C.
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FUTBOL | ENTITAT

CICLISME | BTT

La UE Rubí clou la temporada amb bon balanç: Úl�ms dies per inscriure’s a la BTT
tres ascensos i cap descens de categoria
Volta a Rubí, que serà el 16 de juny
Amb el ﬁnal de la temporada
oﬁcial, la Unió Espor�va Rubí
ha fet un balanç posi�u de la
campanya: amb tres ascensos
i cap pèrdua de categoria.
L’Amateur C ha aconseguit
pujar a Tercera Catalana i ara
està jugant la Copa Catalunya,
on ja ha passat de forma
brillant tres eliminatòries. A
més, el Juvenil B ha ascendit
a Primera Divisió, i ara el club
comptarà amb dos juvenils en

aquesta categoria. Finalment,
l’Aleví F ha pujat a Segona
Divisió.
La resta d’equips ha aconseguit mantenir la categoria després de compe�r bé
al llarg de la temporada.
Destacar especialment, el
primer equip, que després
d’una campanya molt dura,
ha aconseguit mantenir-se
a Primera Catalana, així com
el Cadet A que ha salvat la

categoria de Preferent.

Eleccions al club
Les eleccions per escollir nou
president i nova junta direc�va del club seran el dimecres
10 de juliol de 12 a 18 hores
al club. Les candidatures es
poden presentar de l’11 al 19
de juny ﬁns a les 18 hores i un
cop proclamades aquestes, el
26 de juny s’iniciarà la campanya electoral. / J.L. Pérez

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

L’Horitzó recull els trofeus de les compe�cions oﬁcials

Integrants del CE Horitzó, en la recollida de trofeus. / Cedida

L’ACELL va lliurar dissabte passat els trofeus de les compe�-

cions oﬁcials que organitza, és
a dir, la Lliga Catalana i la Copa

Catalana. L’equip A de l’Horitzó va recollir el trofeu com a
campió de Lliga Catalana de
2a Divisió A i com a campió de
Copa Catalana de 2a Divisió A.
Per la seva part, el B va recollir
el trofeu que l’acredita com a
campió de la Lliga Catalana de
4a Divisió B.
Amb aquest acte, acaba
una temporada molt exitosa
pel bàsquet del club, qui
ha agraït la feina i el suport
de jugadors, familiars i dels
tècnics Sara Zabalgo, Daniel
Martínez i Esther Ramos. /
CE Horitzó

El període per apuntar-se a la
BTT Volta a Rubí, organitzada
pel Centre Excursionista de
Rubí (CER) ﬁnalitzarà el 13 de
juny. La prova, que serà diumenge 16 de juny, enguany
incorpora diverses novetats,
com ara que s’hi poden inscriure menors de 14 anys,
per afavorir la par�cipació
infan�l i familiar.
La BTT Volta a Rubí va
néixer l’any 2017 amb el
doble objec�u d’organitzar
a la nostra ciutat una prova
popular i no compe��va de
bicicleta de muntanya i establir un recorregut que perme� fer una volta completa
a Rubí per camins, torrents i
corriols, evitant l’asfalt tant
com sigui possible.
La prova ofereix quatre
i�neraris: verd (12 km), blau
(20 km), vermell (36 km) i
negre (51 km), amb desnivells posi�us acumulats que
oscil·len entre els 200 m del
recorregut verd als 1.200
m del negre. En funció de
l’i�nerari escollit, els par�cipants trobaran entre 1 i 4
avituallaments, i en el vermell i negre també hi haurà

Par�cipants a l’edició del 2017. / Arxiu

dos punts de servei mecànic
dels patrocinadors Rubí Bike
i Passion Bike.
La BTT Volta a Rubí arrencarà a les 8 hores pels
par�cipants en els recorreguts vermell i negre i a les 9
hores pels verds o blaus. El
lloc de sor�da i arribada serà
l’amﬁteatre del Castell, on
els inscrits rebran el dorsal i
les informacions prèvies una
hora abans de l’inici.
Les inscripcions es poden
realitzar des del web del CER,
www.rubicer.cat fins al 13
de juny o en completar els
400 par�cipants màxims. El
preu és de 20 euros (15 per

als socis del CER) i inclou
assegurança, avituallament,
entrepà de bo�farra i obsequi. En el moment de la inscripció, cal indicar l’i�nerari
que es vol fer. Els menors
de 14 anys han d’enviar un
mail a cer@rubicer.cat per
apuntar-s’hi.
Prova puntuable
Enguany, la BTT Volta a Rubí
forma part i serà puntuable
en el Calendari del Circuit
Català de pedalades populars i no competitives ‘Rodacamins’ de la Federació
d’En�tats Excursionistes de
Catalunya (FEEC). / DdR

RUGBI | TORNEIG

MULTIESPORT | FORMACIÓ

Èxit del 1r Torneig de Rugbi Touch Internacional

Més de 700 espor�stes par�ciparan aquest
cap de setmana al 38è Convisport de Maristes Rubí

La 1a edició del Torneig de
Rugbi Touch Internacional,
organitzat pel Club Rugbi
Sant Cugat dissabte passat
al camp de La Guinardera,
va ser un èxit de par�cipació.
11 equips arribats d’Itàlia,
Madrid i València, a més de
Barcelona, van disputar el
torneig, amb par�cipants de
totes les edats i en categoria
masculina i femenina. Els
guanyadors van ser el San
Roque-Barbarians, en masculí, i les Leopardas Touch
España, en femení. El torneig

Les Leopardes, de València, van guanyar el torneig femení. / Cedida

va comptar amb molt públic
que va gaudir de l’emoció

de la competició. / Núria
Julià Fosas

El Club Esportiu Maristes
Rubí organitza aquest cap
de setmana la 38a edició del
Convisport, el torneig anual
que serveix de cloenda de la
temporada i que aplega més
de 700 esportistes de tres
disciplines: bàsquet, handbol
i futbol sala.
El torneig, que té com
a senyes d’identitat la convivència i l’esport, seguirà
sent un lloc de trobada entre
les entitats esportives més

destacades de la ciutat, de
la comarca i de poblacions
d’arreu de Catalunya.
En total, es disputaran una
vuitantena d’enfrontaments
de compe�ció oﬁcial en les
prop de 17 hores de torneig,
que s’iniciarà dissabte a les
8.30 hores i acabarà diumenge
cap a les 14.30 hores.
El format de compe�ció,
renovat fa un parell d’anys, es
man�ndrà per la bona acollida
per part dels par�cipants. Hi

haurà un triangular per cada
categoria de bàsquet, futbol
sala i handbol, amb l’excepció,
pel que fa al bàsquet, d’una
compe�ció amb semiﬁnals i
ﬁnals per les categories d’infan�ls i cadets. També hi haurà
exhibicions esportives dels
més pe�ts, els infants de l’escola espor�va i dels veterans
de cada esport. A més, hi haurà servei de bar i el popular
sopar de germanor a la nit de
dissabte. / DdR

ESPORTS
CICLISME | RUTA

Noves sor�des del
Club Ciclista Rubí
El Club Ciclista Rubí ha organitzat la 15a sor�da dels tres
grups de l’en�tat per aquest
9 de juny. Tots tres grups
sortiran de la plaça Doctor
Guardiet. El Grup A sor�rà a
les 7 hores per fer un recorregut de 150 km ﬁns a L’Estany.
L’anada serà per Terrassa,
Castellar, Caldes, Sant Feliu i
Moià, mentre que la tornada
serà per Avinyó, Artés, Calders,
Sant Llorenç, Castellar i Terrassa, ﬁns a Rubí.
El Grup B sor�rà a les 7.30
hores i realitzarà un i�nerari
de 90 km fins a Marganell,
passant per Terrassa, Monistrol i la Font dels Monjos. La
tornada serà per Monistrol,
Can Sedó i Olesa ﬁns a Rubí.
Finalment, el grup C sor�rà a les 7.30 hores per fer una
ruta de 100 km ﬁns a Samalús.
A l’anada passaran per les poblacions de Terrassa, Castellar,
Caldes, Santa Eulàlia, Bigues
i La Garriga, mentre que la
tornada serà per Cardedeu, La
Roca, Montcada i Cerdanyola.
El club recorda que estan
oberts a noves incorporacions
i que aquells aficionats a la
bici, poden contactar amb
l’en�tat. / CCR
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WATERPOLO | COPA FEDERACIÓ

ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Dos victòries i una derrota del Sènior Aragón, Melo i Segarra,
Masculí A del CNR a la Copa Federació campions de Catalunya

Màster a l’Aire Lliure

El Sènior Masculí A ha guanyat dos par�ts de la Copa. / Cedida

RESULTATS
Cadet Masculí - CE Mediterrani
CE Mediterrani A - Aleví A
Aleví B - CV Sant Adrià B
CE Mediterrani - Cadet Masculí
Juvenil Masculí - CN Catalunya
Juvenil Femení - CN Terrassa

El Sènior Masculí A del Club
Natació Rubí (CNR) ha començat a disputar la Copa
Federació, enquadrat en el
grup A. En els tres primers
par�ts ha aconseguit sumar
dues victòries i una derrota.
Els jugadors de Dani Gómez
van guanyar al CN Montjuïc
per 13-6 i al CN L’Hospitalet

12-9
5-2
4-5
13-7
10-9
7-8

per 7-11. Contra el CN Sabadell, l’equip de Rubí va perdre
per 8-21. L’úl�m par�t de la
primera fase de la compe�ció es disputarà el 12 de juny
contra el CN Sant Feliu.
Pel que fa a l’equip aleví
de natació del club, va disputar la Copa Catalana a les
instal·lacions del Club Espor�u

Fondistes Rubí
par�cipa a la
Cursa Solidària
de Martorell

ESCACS | JOCS ESPORTIUS ESCOLARS

Fondistes Rubí va participar el 2 de juny a partir
de les 8.30 hores en la 7a
edició de la Cursa Solidària
de Martorell, una prova de
10 km amb un recorregut
mixt, amb trams d’asfalt i
trams de muntanya. Hi van
par�cipar per part rubinenca, Simón Meca (44’18”),
Nicolàs López (50’34”), Francisco Tirado (54’46”), Pedro
Sánchez (57’35”) i Iván Pizarro (1h04’40”). / Fondistes

L’Agrupació Rubinenca d’Escacs va presentar tres
rubinencs a la ﬁnal nacional dels Jocs Espor�us
Escolars. Carlos García i Daniel Rodríguez, en categoria cadet, van quedar en sisè i vuitè lloc, mentre
que l’aleví Diego Alameda va ser vuitè. Pel que fa al
I Obert de Primavera del Club Barad, a la categoria
sènior, Gerardo Palacios segueix entre els primers
classiﬁcats, S. Algarte és setè, Albert Mar�nez, 14è
i Fran J. Moles és primer de la seva categoria.
D’altra banda, la Rubinenca ha organitzat
aquest cap de setmana dues ma�nals, el dissabte
a l’illa de vianants i el diumenge al pavelló del
Regina Carmeli. Les dues començaran a par�r de
les 10.30 hores. / La Rubinenca

Alfons Mar�nez va par�cipar en
el Tritour d’Amposta. / Cedida

Àgora, a Sant Esteve de Sesrovires. La representació de l’en�tat local estava formada per
5 nedadores i 7 nedadors.
En relació a la secció de
triatló, Adelardo Gallego,
Francesc Martínez i Eduard
González van participar en
la Trirelay de Pineda de Mar
per equips, aconseguint la
12a posició.
Per la seva banda, el triatleta Alfons Martínez va
par�cipar en el Tritour d’Amposta en la modalitat d’esprint
individual. Va quedar 52è a
la general i 17è del seu grup
d’edat. / CNR

Tres rubinencs, a la ﬁnal nacional
d’escacs dels Jocs Espor�us Escolars

Quatre atletes de la Unió
Atlè�ca Rubí (UAR) van participar en el Campionat de
Catalunya Màster a l’Aire
Lliure Individual i de Relleus
a Barberà del Vallès.
Francisco Aragón va quedar campió dels 2.000 m
obstacles amb un registre de
8’00”67 en la categoria M60,
mentre que Ignasi Melo va
realitzar els 5.000 m marxa
amb una marca de 26’04”57,
fet que li va permetre proclamar-se campió en la categoria
M65.

Per la seva banda, Juan
Antonio Segarra va par�cipar
en llançament de pes (11,95
m) quedant subcampió, llançament de javelina (47,42
m), proclamant-se campió, i
llançament de martell pesat
(9,86 m), aconseguint un 5è
lloc, tot en la categoria M45.
Per úl�m, Manel Centella, en
M45, va ser quart en llançament de javelina (30,73 m) i
llançament de martell (33,56
m). En martell pesat va ser
cinquè amb 9,86 m. / UAR

Par�cipants de la UAR a la compe�ció. / J.A. Segarra

HANDBOL | COPA FEDERACIÓ

El Sènior Femení de l’Handbol
Rubí cau eliminat de la Copa

Imatge del par�t de la Copa Federació. / Cedida

Carlos García, Daniel Rodríguez i Diego Alameda
van par�cipar a la ﬁnal nacional. / Cedida

El Sènior Femení de l’Handbol Rubí va perdre per 20-18 al camp
del Santpedor i ha quedat eliminat de la Copa Federació. Les de
Rubí es van posar per davant en el marcador a l’inici del par�t i
a la mitja part tenien una renda d’un gol. Però al segon temps,
les rubinenques no van poder evitar la superioritat local. Els
gols de l’Handbol Rubí van ser obra de Clara, Dori (3), Montse
(5), Raquel (5), Rodri (2) i Sol (2). / HR

