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«Allò que donem als infants, ells ho tornaran a la societat» (Karl Augustus Menninger, psiquiatre nord-americà)

El Consell Comarcal alerta
que el 15% dels infants està
en situació de pobresa

Pàg. 3

Arriba una nova
edició de la Botiga
al carrer, la gran
ﬁra del comerç

COMBAT amb EFECTIVITAT

Pàg. 2

Greix localitzat · Cel·lulitis · Flacciditat

Passejada al parc
de Ca n’Oriol per
aturar el projecte
de remodelació

des de

45€*/sessió

7PqÖ
MESOCARBO+

Pàg. 5

Remodela i redissenya la ﬁgura

J.A. Montoya

Art, col·leccionisme i trastos
omplen els carrers de Rubí

*Preu vàlid per l’adquisició de 5 o més sessions de cada tractament
(mesoteràpia i carboxiteràpia) i zona localitzada. Pack indivisible.

Rubí es
converteix
per uns dies
en un teatre
a l’aire lliure

i a més

93 515 39 99
C. de Pere Esmendia, 25
(al costat dels jutjats)

segueix-nos a:

CIRURGIA ESTÈTICA
NUTRICIÓ
MEDICINA ESTÈTICA
CLÍNICA DENTAL
SERVEI D’ESTETICISTA
PLATAFORMA MÈDICA LÀSER
SERVEI DE RADIOLOGIA,
LABORATORI I ECOGRAFIA
URGÈNCIES

Concert amb mútues

Pàg. 27

Localpres

Pàg. 25

L’atur registra
un descens
considerable en
el mes de maig
Pàg. 13

La UE Rubí serà
equip de Primera
Catalana si
guanya al camp
del Tàrrega
Pàg. 29
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Un centenar de comerços
participaran a la Botiga al carrer
Marta Cabrera

La Botiga al carrer s’ha consolidat com una cita dels rubinencs amb el comerç local. / Arxiu

Subvencions 2018

Prop d’un centenar de comerços participaran aquest
dissabte en la 13a edició de
la Botiga al carrer, una fira
comercial que ja és tota una
tradició a Rubí. Els diferents
comerços obriran les seves
paradetes a l’illa de vianants
entre les 10 i les 21 hores
i oferiran una mostra dels
seus productes i serveis, a

Et
volem
ajudar

Per a la millora
del comerç
Recordeu!

Subvencionem el 50%
del cost de l’actuació*

Data límit per
presentar sol·licituds

22/6/2018

Fins a un màxim de 1.000 €

Renovació exterior
Renovació de la façana comercial, retolació exterior, aparadors...
Renovació interior
Renovació de la retolació interior, taulell, zona d’atenció al client,
zona d’exposició dels productes...
Introducció de noves tecnologies
Implantació, manteniment, actualització o renovació d’instruments
o recursos tècnics per al tractament i la transmissió d’informació.
Difusió comercial
Edició de material divulgatiu sobre l’establiment i els béns i serveis
que ofereix sempre que estigui dins l’establiment i a disposició
del públic.
Supressió de barreres arquitectòniques
Eliminació dels obstacles físics que limiten o impedeixen
l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.
Consulteu les bases i descarregueu els impresos de sol·licitud a:
www.rubi.cat/comerc o ww.rubicomerç.cat

La sol·licitud i documentació
requerida s’han de registrar
a la Finestreta Única
Empresarial de Rubí (FUER)
(Masia de Can Serra,
c/ Can Serra, 3 PAE CIT 5B La
Llana) o a qualsevol de les
Oficines d’Atenció al Ciutadà
(al centre al c. Narcís Ménard,
o a les Torres a la rambleta
Joan Miró, s/n).
Més informació a la
FUER i Servei de Comerç:
(Masia de Can Serra)
93 588 70 00
a/e: www.rubi.cat/comerc

més d’ofertes i promocions:
“L’esperit de la Botiga al
carrer és ser una fira per
mostrar els productes i que
els rubinencs ens coneguin”,
explica Miquel Ortuño, president de l’organització,
Comerç Rubí.
La fira es complementarà amb activitats i animació.
Així, s’oferiran diversos tipus
de tallers infantils, per entretenir els més petits. Entre
aquests, hi haurà de ‘Slime’,
una pasta de modelatge
que està de moda entre
els infants, tallers per crear
instruments, taller de galetes, de pintar i decorar una
espelma i d’emoticones.
A més, hi haurà animació
musical durant tot el dia a
càrrec de la banda Blues en
Viu, al matí, i amb Tomacos,
a la tarda.
Una altra activitat destacada serà una gimcana,
a través de la qual els participants podran guanyar
targetes de Comerç Rubí
carregades amb 50 euros.

D’altra banda, alguns comerços oferiran actuacions
esportives o musicals i a la
plaça de Catalunya estan
previstes exhibicions de
diverses entitats locals com
Dinàmic Crescendo, l’Associació de Veïns Districte 5
El Portal o l’escola de ball 8
Temps, entre altres.
Vessant solidari
D’altra banda, com és habitual cada any, la Botiga
al carrer tindrà un vessant
solidari. Està prevista una
recollida d’aliments davant
del Condis Mariona. També
tindran el seu espai a la fira
Rodamons i l’Associació de
Solidaritat i Ajuda Veïnal.
D’altra banda, la perruqueria C&C Matrix organitza
l’activitat ‘Flocs solidaris’, en
la qual tothom que vulgui
es podrà tallar la cabellera,
cabells que es lliuraran a
l’Associació Espanyola Contra el Càncer, per a l’elaboració de perruques a un preu
accessible.

El Moviment per les Pensions
convoca una manifestació
reivindicativa dijous vinent
El Moviment per unes
Pensions Públiques Dignes (MPPD) ha organitzat
una nova manifestació
reivindicativa per dijous
vinent 14 de juny. La marxa
sortirà des de la plaça de
Pere Aguilera i recorrerà
el centre de la ciutat fins
a la plaça de la Nova Estació, on tindran lloc els
parlaments.
“Les reivindicacions
continuen sent les mateixes: l’increment de les
pensions amb l’IPC, l’increment de les pensions
mínimes, derogar la reforma del 2013 i un nou pacte
per garantir les pensions”,
ha explicat un dels porta-

veus del moviment, Jordi
Navarro. Els pressupostos
aprovats dies abans de
la caiguda del govern de
Mariano Rajoy contemplen un augment del 3%
de les pensions més baixes i de l’1,6% de la resta,
corresponent a l’augment
de l’IPC: “No estem gaire
segurs de quins percentatges s’aplicaran ni de quins
col·lectius es beneficiaran
de les millores”, explica
Navarro, que sí que creu
que amb el nou govern socialista de Pedro Sánchez
“hi ha una mica més d’esperança”. L’MPPD calcula
que a Rubí hi ha uns 30.000
pensionistes. / M.C.

* Cada establiment pot optar per una sola línia d’actuació.

Pancarta a l’Ajuntament reclamant unes pensions dignes. / C.C.
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Un 15% dels infants de la comarca viuen en situació
de pobresa, segons un estudi del CCVOC
REDACCIÓ

Un estudi del Consell Comarcal del Vallès Occidental
(CCVOC), presentat dijous
de la setmana passada, ha
posat sobre la taula unes
dades preocupants sobre la
pobresa infan�l a la comarca.
L’informe, fet públic en el
marc de la jornada ‘Pobresa en la infància. Situació i
reptes al Vallès Occidental’,

confirma que existeix una
situació de croniﬁcació de la
pobresa, amb un 15% dels
nens i nenes en edat escolar
que viuen en situació de
pobresa per la problemà�ca
situació de les seves famílies. De fet, un 20% de les
famílies sol·licitants de beca
menjador el curs 2016-2017
no tenien cap ingrés.
I encara una altra dada:
la mitjana de les famílies sol-

Rubí, tercera ciutat amb més
beques menjador de la comarca
En total, al Vallès Occidental es destinen 10,6 milions
d’euros a beques menjador, 8.108.070 euros són aportats
per la Generalitat i ges�onats pel Consell, mentre que la
resta són aportacions dels municipis. Segons les dades del
Consell Comarcal, Sabadell i Terrassa són les ciutats que
s’emporten més ajuts de menjador escolar, amb el 56% de
les ajudes. Rubí se situa en tercera posició, amb un 10%
de les ajudes. Aquests diners es complementen amb una
aportació municipal de prop de 450.000 euros, xifra que
situa la ciutat com la segona amb una major aportació
econòmica per a complementar les beques menjador per
darrere de Terrassa.
En total, aquest curs s’han atorgat 15.311 beques
menjador a la comarca, de les quals prop de 1.200 són per
a infants rubinencs.

nada intensiva i la desaparició dels menjadors fa que les
famílies que ﬁns a 6è tenien
un ajut de menjador deixin
de rebre’l quan el fill o la
ﬁlla arriba a 1r d’ESO. Per al
president del CCVOC, “és un
escàndol que hi hagi una jornada intensiva que fa que les
famílies perdin aquest ajut.
La jornada intensiva ha fet
ocultar un problema”.

La pobresa afecta tots els àmbits de la vida d’un infant, començant pels més bàsics com l’alimentació
i la salut. / Arxiu

licitants de beques tenen una
renda de 7.400 euros anuals
–molt per sota del llindar de
la pobresa situat en 13.070
euros anuals– i tot i això només el 12% reben una beca
del 100% per cobrir la totalitat del cost del menjador.
El president del CCVOC,
Ignasi Giménez, considera
que cal “treure el requisit
de risc social per obtenir un
ajut de menjador del 100% i
que si algú està per sota del
llindar de la pobresa, pugui
rebre una beca del 100%”.

Giménez ha apuntat que
“ens estem trobant amb
casuís�ques que fan que una
persona que no té cap ingrés
no pugui accedir a una beca
del 100% i hem de poder
canviar aquesta situació”.
De fet les possibilitats
de les famílies de rebre una
beca de menjador del 100%
del cost són molt poques. En
el curs passat, del total de
beques assignades, només
un 12,6% són del 100%.
La resta només cobreixen
la meitat del cost, ja que

per poder accedir al 100%
cal complir situacions socials molt greus que equivaldrien al desemparament.
Aquest fet acaba derivant
en una major inversió per
part dels ajuntaments per
cobrir aquesta despesa perquè les famílies no poden
afrontar-ho.
Secundària
L’informe també posa de
manifest la situació que es
viu a l’Educació Secundària
Obligatòria (ESO), on la jor-
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Jornada de treball

Construïm una ciutat
per viure
Dissabte, 9 de juny
Pl. Salvador Allende / CRAC
10.00h - Tallers: mapegem la ciutat
14.00h - Paella de verdures, música i
espai de conversa
16.00h - Conclusions dels tallers
La jornada és oberta a tota la ciutadania
Forma part de la feina de l'AUP per aprofundir
en el model de ciutat que volem
i en el Pla de Treball per a les properes eleccions

auprubi.cat
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Una cinquantena de persones, a la jornada
reivindica�va de la plataforma Protegim Ca n’Oriol
REDACCIÓ

La plataforma Protegim Ca
n’Oriol va organitzar diumenge al migdia una sor�da
reivindica�va per l’entorn
natural de Ca n’Oriol per
divulgar les raons per les
quals el col·lec�u demana
l’aturada del projecte de reforma del parc. La sor�da va
comptar amb la par�cipació
d’una cinquantena de persones. Entre els principals
arguments contra l’actuació
proposada pel govern, la
plataforma insisteix que
l’obra és “mastodòntica i
ar�ﬁcial”, que no s’adequa
a l’espai, que ocupa una
part agrària del parc, que
té un cost molt elevat –de
4 milions d’euros– i que necessitarà un manteniment
elevat.
L’ambientòleg Jordi
Simó va ser l’encarregat
d’explicar detalls sobre la
ﬂora i la fauna que hi ha al
torrent dels Alous i al parc
de Ca n’Oriol i de Can Sant
Joan. També va explicar la

Els par�cipants van fer una passejada pel parc. / Cedida

situació de la masia de Can
Sant Joan i del pagès que
hi viu, que s’encarrega de
treballar les terres del parc
de Ca n’Oriol.
A la xerrada, també es
va fer memòria sobre les
darreres actuacions del
parc, especialment sobre la
zona de La Bombonera, un
projecte de zona residencial
que es va urbanitzar amb la
intenció de construir-hi habitatges fa més de 20 anys

El col·lec�u
demana que s’aturi
el projecte i que
s’obri un procés de
par�cipació
i que fruit de la pressió popular ﬁnalment va quedar
enterrat.
Actuacions mínimes
Per la plataforma Protegim

Ca n’Oriol, el que cal fer
és restaurar els terrenys
de La Bombonera per tal
que recuperin el seu an�c
aproﬁtament agrícola. Així,
la proposta del col·lec�u és
actuar en les 65 hectàrees,
ja que la proposta d’inversió
del govern només afecta 3,5
hectàrees. Per la plataforma
el que cal és “preservar
integralment el paisatge
agrari actual, recuperar
les zones degradades que

fa anys que no es milloren
i crear diverses àrees de
lleure sostenible repar�des
pels espais no agraris, com
ara zones de pícnic, zones
de jocs infantils, petites
zones espor�ves, zones de
descans, etc.”. A més, la
plataforma també creu que
s’han de crear noves i grans
àrees arbrades fora dels
espais d’aproﬁtament agrícola, millorar i diversiﬁcar
la xarxa de camins del parc
o crear un passeig arbrat.
Unes actuacions que, consideren, necessitarien un
manteniment “molt bàsic i
mínim”.
Respecte al Ple
Protegim Ca n’Oriol lamenta
que l’equip de govern vulgui
�rar endavant un projecte
que “no compta amb cap
consens ciutadà ni polí�c i
que no respecta el territori”.
També lamenta que el Par�t
dels Socialistes de Catalunya
(PSC) “no respecta ni assumeix la decisió sobirana del
Ple d’aturar el projecte”, ja

que en el Ple d’abril, tots
els grups municipals, a excepció del PSC van aprovar
una moció per aturar el
projecte.
El col·lec�u també demana que s’iniciï un procés
participatiu “per conèixer
l’opinió de la gent i treballar un projecte de parc
amb el màxim acord social
possible”.

6

Campanya de donació
de sang a Maristes
Els alumnes de 4t d’ESO
del col·legi Maristes han
organitzat una campanya
de donació de sang. Es
tracta d’estudiants que
participen en el projecte
Aprenentatge i Servei.
L’eslògan de la campanya
és ‘Mai no has volgut ser
un heroi o una heroïna?
Dona sang per ser-ho!’.
El centre educatiu recorda que segons el Banc
de Sang i Teixits, donar
sang suposa salvar, aproximadament, tres vides.
Es calcula que són neces-

ACTUALITAT
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sàries mil donacions de
sang al dia per atendre les
necessitats mèdiques dels
catalans.
La donació de sang tindrà lloc aquest divendres
a la sala Champagnat del
col·legi Maristes, situat al
carrer Magallanes, 65.
L’extracció de sang anirà a càrrec del Banc de
Sang i Teixits de Catalunya.
Per donar sang és necessari ser major de 18 anys i
menor de 70 anys i pesar
més de 50 kg, i no cal anarhi en dejú. / DdR

600 joves comparteixen
experiències amb gent gran
Més de 600 joves
han compartit diverses experiències
amb gent gran dins
el marc del programa ‘Memòria viva’.
Es tracta d’un espai
que pretén potenciar la participació,
la relació i la formació permanent
de la gent gran, els
infants i els joves,
així com reduir el
nivell de fragmentació social entre
els dos col·lectius.
Durant el progra- Joves i grans han compartit el seu
ma, els joves han temps. / Arxiu
tingut accés als
moments viscuts per les el passat divendres, hi
persones que van viure va assistir l’alcaldessa de
els anys més durs del fran- Rubí, Ana M. Martínez,
quisme, els testimonis de així com els regidors Marta
les dones que van treballar García i Moisés Rodríguez
a la indústria tèxtil local o i el tècnic de la Subsecció
històries sobre les migra- de Projectes i Programes
d’Autonomia Personal i
cions.
A l’acte de cloenda, Dependència de la Diputaque va tenir lloc al Castell ció, Luis Berrios. / DdR

Afectacions per obres en els
FGC aquest cap de setmana
REDACCIÓ

El servei de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (FGC) patirà diverses
afectacions des d’aquest divendres ﬁns diumenge a la
línia S1 en el tram comprès
entre les estacions de Sant
Cugat i Hospital General.
Com a conseqüència d’unes
obres, aquest divendres
a partir de les 22 hores i
dissabte i diumenge s’interromprà el servei.
Els treballs serviran per
minimitzar el soroll del pas
dels trens pel municipi de
Sant Cugat, amb la incorporació de nous aparells a
la via per reduir la contaminació acústica. Mentre duri
l’afectació, Ferrocarrils oferirà servei d’autobús substitutori entre les estacions
de Valldoreix i Hospital
General, amb una parada a
l’estació de Mira-sol.
D’altra banda, el 15 de
juny a partir de les 22 hores
i el 16 i 17 de juny s’interromprà el servei d’un tram

La línia S1, entre Terrassa i Barcelona, patirà talls a Sant Cugat. / Arxiu

de la línia S2. En aquest
cas, el tram és el comprès
entre les estacions de Sant
Cugat i Volpelleres i també
s’habilitarà un autobús
substitutori.
Treballs durant l’estiu
A banda d’aquestes incidències, FGC realitzarà millores en la infraestructura
de la línia S2 entre el 25 de
juny i el 10 de setembre.
S’interromprà el servei al
tram entre Sant Quirze i
Can Feu-Gràcia. En aquest

cas, les obres serviran per
integrar la línia al voltant de
l’estació de Can Feu-Gràcia
i millores en la infraestructura.
A més, entre el 13
d’agost i el 2 de setembre
s’interromprà el servei entre les estacions de Bellaterra i Can Feu-Gràcia de la
mateixa línia. L’aturada permetrà millorar el túnel de la
Universitat Autònoma.
En tots dos casos, s’habilitaran autobusos substitutoris.

Cloenda del
programa Cultura
Emprenedora a
l’Escola
Més de 200 alumnes
van participar dilluns als
jardins de l’Ateneu en la
cloenda del programa
Cultura Emprenedora a
l’Escola, que s’ha desenvolupat entre els alumnes
de 5è de Primària de les
escoles Maria Montessori,
Pau Casals, Rivo Rubeo i
Teresa Altet. El programa
fomenta l’esperit emprenedor i les competències
bàsiques.
Durant el curs, els
alumnes han creat i gestionat nou cooperatives
escolars: Indústries Montessori, Ridem, Imaginatis, Pau-K Pas a Pas,
Artesania Juvenil Escolar,
Marqueting-ting, Ubuntu,
10 Galactic Years i Macta.
Fa uns dies, els infants
van organitzar un mercat
on totes les empreses
van posar a la venda els
seus productes. La recaptació anirà destinada a
Rodamons, APDIR, Save
the Children i l’AMPA del
Teresa Altet. / DdR

Una nova piscina o un passeig natural a la Riera,
propostes en els pressupostos participatius
REDACCIÓ

Els rubinencs han presentat més d’una seixantena
de propostes a través de
la plataforma digital Rubí
Participa en el procés de
pressupostos participatius,
que compta amb un pressupost de 150.000 euros.
Entre les demandes
més destacades, hi ha diverses per millorar els
parcs de la ciutat, la re-

paració de voreres i carreteres, millorar les àrees
d’esbarjo per a gossos,
instal·lar aparcaments per
a bicicletes o millorar el
transport públic.
A més, també hi ha
propostes més ambicioses,
com ara la construcció
d’una piscina i altres equipaments esportius, impulsar un projecte per fer un
passeig natural a la Riera o
la construcció de la passera

entre la plaça Marquès de
Barberà i el centre.
Les propostes presentades pels veïns seran avaluades per una comissió
tècnica que les estudiarà
des d’un punt de vista tècnic, competencial i econòmic. La valoració ﬁnalitzarà
el 10 de juny.
A partir de l’11 de juny
començarà la propera fase
del procés, que ha de servir per establir les priori-

tats. Així, els participants
hauran de tornar a participar en la plataforma Rubí
Participa o bé de forma
presencial el 21 de juny.
Les 15 propostes amb
més suports en la plataforma digital es traslladaran al
pressupost. Cada persona
podrà votar per un màxim
de 5 propostes. En canvi,
en la modalitat presencial,
es tiraran endavant les 5
accions amb més suport.
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Creiem
en Rubí.

Document publicitari

Units pel desenvolupament de la nostra ciutat.

Entre l’1 i el 30 de juny de 2018, apropa’t a qualsevol dels comerços
de Rubí adherits a la promoció1 i, per cada compra que facis,
podràs participar en el sorteig de 3.000 euros en compres.
Més informació i bases del sorteig
a creiemenrubi.com.

1. Promoció disponible a aquells comerços adherits a
la campanya i que s’identifiquen per l’adhesiu amb la
imatge de la campanya situat a la porta d’entrada i
disposen de publicitat a l’interior.
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L’AUP denuncia que el govern no fa res
per resoldre el problema del barraquisme
REDACCIÓ

L’Alterna�va d’Unitat Popular (AUP) denuncia que el
govern de la ciutat “no està
fent res per resoldre els problemes de barraquisme al
municipi”, segons explica en
una nota de premsa. La formació assembleària recorda
que fa un any el Ple va aprovar una moció per abordar
la problemà�ca d’ocupació
de ﬁnques rurals i la propagació de barraques i horts
alegals a Rubí. “La manca de
concreció en les respostes
fetes per l’equip de govern
quan s’ha preguntat sobre el
tema han posat de manifest
que no ha fet res”. Per l’AUP,
aquesta “situació irregular i
inapropiada” hauria de ser
una prioritat “des del punt
de vista de la ges�ó del territori i de l’habitatge digne
i social”.
Davant del que consideren una situació d’inacció,
l’Alternativa portarà al Ple
una segona moció sobre
aquesta qües�ó amb l’objec�u d’impulsar un “espai de

Fa un any es va presentar al Ple una moció per acabar amb el barraquisme a la ciutat. / Arxiu

treball tècnic que estableixi
els objec�us, un pla de treball
i un calendari d’execució”. Es
tractaria d’una comissió per
abordar la problemàtica i
aconseguir complir els objec�us aprovats en la moció
del 2017 presentada per
Convergència Democrà�ca
de Catalunya (CDC).
L’AUP proposa que la
comissió estigui formada
per tècnics de l’Ajuntament
de diversos departaments i
hauria de començar a treballar després de l’es�u.

L’Alterna�va demana explicacions
pel cas del socialista Antonio Báez
L’AUP ha exigit al govern “explicacions públiques” pel cas
d’Antonio Báez, candidat proposat per l’Ajuntament pel
càrrec de Proursa i que l’Alterna�va va denunciar que
estava inves�gat pel cas Pokémon. Quan va transcendir
la no�cia, el govern va decidir aturar el nomenament, tot
i que Antonio Báez, regidor socialista a Barberà, va dir a
Diari de Rubí que ja havia desis�t d’ocupar el càrrec dies
abans. Per això, l’AUP acusa el govern de “men�r”, de
“connivència” i de “manca total de transparència”. D’altra
banda, recorden que encara no s’ha fet públic l’informe
sobre les compa�bilitats dels regidors Sergi Garcia i Maria
Mas, que cobren 40.000 euros per mitja jornada. / DdR
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Entrevista a Carme Montanyà,
directora de Dinàmic Crescendo

A

quest setembre, l’Espai
Artístic Dinàmic Crescendo obrirà de nou les seves
portes per iniciar el 4t
curs amb tot el ventall de disciplines
que ofereix per a nens de 3 anys fins
a grups de jubilats.
Parlem amb Carme Montanyà,
una de les fundadores i actualment,
la seva directora:
-Com se us va acudir la idea d’obrir
aquesta Escola a Rubí?
La idea se’m va ocórrer per diversos
motius, tot va passar a través d’una
malaltia que vaig patir el 2013, em
va fer replantejar moltes coses i el
més important era el d’apropar-me a
allò que havia renunciat últimament,
per tal de mantenir una estabilitat
econòmica per la família.
Vaig adonar-me que havia d’abandonar la meva professió de branca
sanitària per introduir-me de ple a
allò que els meus estudis de Teatre
Musical i Doblatges m’havien ensenyat, la meva gran passió. Les meves
filles volien ballar, fer teatre, i a Rubí
no hi havia en aquell moment cap
escola que ho oferís i em feia ràbia
haver-les de portar a Sant Cugat o
Barcelona, ja que jo, quan tenia 18
anys, em vaig haver de desplaçar
durant molts anys a Barcelona, i sé,
ara encara amb més seguretat, que a
Rubí hi ha talent i molta necessitat
i ganes artístiques, i hi ha una mancança molt gran de coneixements en
segons quines disciplines culturals.
Rubí té un gran potencial artístic i
s’ha d’aprofitar, només cal que hi hagi

una bona escola en la qual ho puguin
anar aprenent i gaudint.
-Qui sou els socis fundadors i per
què?
-Un cop vaig tenir la idea clara,
ho vaig parlar amb la meva amiga
Virgínia Martínez (actriu i cantant)
amb la qual he compartit escola i
una llarguíssima amistat de molts
anys, i es va il·lusionar de seguida,
el fet de tenir un projecte en comú
ens encantava, ella ha fet moltíssims
musicals a Barcelona, Madrid; ha estat cantant de La Porta dels Somnis;
ha posat veu a cançons de pel·lícules
Disney i ha treballat com a mestre
de Cant modern en escoles de Teatre
Musical a Barcelona. De seguida ho
vam parlar amb el Rubén Yuste, molt
amic meu, amb el qual vam començar
de petits a fer teatre junts al grup
escènic del Casal Popular de Rubí, i
coincidit a més amb alguns cursos

de doblatge, la professionalitat del
Rubén, i el seu entusiasme juntament
amb la del meu marit Enric Lleonart,
va fer que ens llencéssim a la piscina
amb un pressupost gairebé de zero
euros, i que iniciéssim les classes a
la Clínica Montanyà durant el curs
2015-2016.
-Vau començar un any abans? A
un centre auditiu? Quina relació
hi ha?
L’Enric, un dels socis (el meu marit)
ens va deixar algunes aules a les
hores que no estaven ocupades, i
vam iniciar amb tres grups petits de
Teatre Musical (un infantil un juvenil,
i un d’adults) dos grups de teatre (un
infantil i un juvenil) algunes classes
particulars de cant, una classe de
dansa clàssica de petitones, dues
classes de ball per adultes (heel dance
i clipdance) i un grup d’il·lustració
amb nens.

Teníem uns 50 alumnes, però l’espai era limitadíssim i era impossible
créixer en aquell espai, i si volíem
donar continuïtat a aquell somni,
havíem de traslladar-nos a un local
molt més gran, sobretot per poder fer
dansa. Era complicat, així i tot vam
aconseguir fer un festival de curs
molt bufó al Bar d’en Grec.
El fet de fer-ho a la Clínica i
Logos, tenia molt de sentit sobretot
per la part de teatre i cant, la dansa
també, perquè tota la cultura és terapèutica, ajuda als individus a créixer
en molts aspectes i molts pacients de
logopèdia i psicologia també s’interessaven per les nostres classes, ja
que els hi anava molt bé per perdre
timidesa, corregir problemes de parla,
de cant, vergonyes...
-Quan vau fer el trasllat i quina
zona de Rubí vau triar?
-El vam fer durant l’estiu, just abans

d’iniciar el primer Campus artístic,
vam trobar un local molt gran i preciós al Carrer Víctor Balaguer, el qual,
on al principi, ens semblava allunyat
del centre, però a poc a poc vam anar
veient que la localització era fantàstica, ja que estem envoltats de moltes
escoles i instituts de Rubí i quasi just
al costat del Mercat Municipal de
Rubí, a part d’estar a deu minuts dels
Ferrocarrils Catalans i molt a prop de
l’entrada de Rubí, molt bo pels que
venen de Sant Cugat i Terrassa.
-Ha estat dur l’inici? Quins professionals teniu?
-Els inicis sempre són durs i en el
nostre cas, molt. Hem iniciat el negoci a partir de préstecs, i tot i que les
disciplines que oferim estan cenyides
a plans d’estudis professionals i estant impartides per ballarins, actors,
cantants, il·lustradors, dissenyadors,
músics... i les seves nòmines tenen
un cost alt, els preus de les classes,
els hem posat molt baixos (comparat
amb Sant Cugat i Barcelona) quasi
paguen la meitat que a les altres
ciutats, i des del 2015 no els hem
apujat, econòmicament és molt dur,
ja que actualment tenim 45 grups
oberts, però tenim una mitja de 7
alumnes per grup, cosa que fa que
paguem moltes hores de professorat
i molta Seguretat Social, però a poc
a poc anem completant grups. Aquest
any, ja tenim dos o tres grups amb 14
alumnes, que és el màxim que volem
tenir per classe, no en volem més
perquè si no, no podríem ser prou
professionals.
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C’s pregunta a la Generalitat
si pensa construir l’estació
de FGC de La Llana
El grup parlamentari de
Ciutadans (C’s) ha preguntat al govern de Quim Torra
per la situació de la segona
estació de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya
(FGC), una estació reivindicada des de fa anys i que
estava contemplada en el
Pla Director d’Infraestructures 2011-2020.
El portaveu del grup
municipal de C’s a Rubí,
José Abadías, ha explicat
que la voluntat de la formació polí�ca és saber si
“la Generalitat té prevista
la construcció de l’estació

i en quina fase es troba actualment el projecte”. Per
Abadías, la segona estació
de Ferrocarrils a Rubí “evitaria els desplaçaments
obligats en vehicle privat
des dels barris propers
i les urbanitzacions del
nord-est de la ciutat ﬁns a
l’actual estació”, a més de
“dotar d’una nova centralitat a Rubí”.
Tot i que l’estació està
prevista per l’Autoritat
del Transport Metropolità
(ATM), aquesta ja va dir el
2017 que no la considerava
una prioritat. / DdR

L’estació de Rubí és de les més concorregudes de Catalunya. / Arxiu

Xavier Corbera es reivindica com
el líder del canvi a l’alcaldia de Rubí
L’alcaldable d’ERC s’erigeix com l’alterna�va al PSC i C’s per
governar Rubí i busca el suport de la resta de forces polí�ques
MARTA CABRERA

Sota l’eslògan ‘Desperta,
Rubí’, l’alcaldable d’Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), Xavier Corbera, va
oferir dimarts a la tarda una
conferència a la Biblioteca
davant d’una vuitantena de
persones.
El líder d’Esquerra es va
reivindicar com el líder d’un
canvi a l’alcaldia de Rubí a
par�r del 2019, després de
les eleccions municipals. Per
Corbera, l’única alterna�va
possible al Par�t dels Socialistes de Catalunya (PSC) i
Ciutadans (C’s) passa per un
govern liderat per ERC que
comp� amb el suport de la
resta de forces polí�ques.
Van ser diversos els gestos
que va tenir el portaveu
d’Esquerra amb representants de l’Alterna�va d’Unitat Popular (AUP), el Par�t
Demòcrata Europeu Català

Xavier Corbera, durant la conferència a la Biblioteca. / M.C.

(PDeCAT) i Veïns per Rubí
(VR), que estaven presents
a la conferència.
“Treballem per ser primera força per fer una ciutat
molt més digna, agradable
per viure i per treballar i és
evident que no ho farem
sols, haurem de treballar
conjuntament amb altres
formacions polí�ques, amb
les quals ara treballem a
l’oposició”, va explicar Xavier

Corbera.
També va carregar contra la ges�ó del govern socialista, al qual va acusar de
“no tenir è�ca ni projecte” i
de tenir “la ciutat adormida”
i va desitjar que “el PSC, C’s
i el PP no tornin a governar
en molts anys”.
En un discurs amb alguna referència als valors
republicans, però sense
abordar la qües�ó de la in-

dependència de Catalunya,
el conferenciant va desgranar algunes de les bases del
projecte d’Esquerra. Va reivindicar la necessitat d’una
millora de l’espai públic,
d’iniciar polí�ques ac�ves
d’habitatge i de millorar els
serveis municipals a través
d’una millor gestió de la
plan�lla municipal. Corbera
va destacar la diversitat,
la cultura, l’educació, el
comerç, la indústria, la joventut, les urbanitzacions i
la ciutat intel·ligent com a
eixos a potenciar i millorar
la ciutat.
A banda, va reivindicar la
tasca de govern d’Esquerra
durant els anys que va formar part de l’execu�u local,
incidint en la posada en
marxa de l’illa de vianants, la
reforma de la plaça del Doctor Guardiet, l’impuls del
Centre Nacional de Dansa o
el Pla de Barris del Pinar.

El fotoperiodista Jordi Borràs presenta
Hello International School - II a Rubí el llibre ‘Dies que duraran anys’

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

L’acte està organitzat pel
Comitè en Defensa de la
República (CDR) de Rubí.

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

Portada del llibre de Jordi Borràs.

REDACCIÓ

El fotoperiodista Jordi Borràs visitarà Rubí per presentar el seu llibre ‘Dies
que duraran anys’, una
obra fotogràﬁca que recull
imatges de l’1 d’Octubre. La
presentació del reportatge
fotogràﬁc serà el 8 de juny
a les 19 hores al Centre Excursionista de Rubí, situat al
passeig de la Riera 30-32.

Jordi Borràs és un reconegut fotoperiodista català
especialitzat a documentar
manifestacions de l’extrema dreta i investigar les
connexions i el funcionament d’aquests grups.
Després de la presentació, es podran adquirir
exemplars de l’obra, que
va ser un dels llibres més
venuts de no ﬁcció durant
el Sant Jordi d’aquest any.

Marxa per la llibertat
D’altra banda, el col·lec�u
també fa una crida a participar en la marxa de la
llibertat, impulsada pels
diferents CDR del Vallès
que té com a destinació
Sant Cugat, on al voltant
de les 12 hores es reclamarà la materialització de la
República i la llibertat dels
presos polí�cs, en especial
de Raül Romeva, que és
santcugatenc. Allà, hi haurà
la lectura del manifest, a
càrrec d’Arcadi Oliveras,
amb parlaments de l’organització Free Romeva i
del col·lec�u Decidim Ser.
L’acte finalitzarà amb un
vermut al parc de la Pollancreda.
El punt de trobada a
Rubí serà a les 10 hores a
la rambla del Ferrocarril,
on l’exconseller de Cultura
Joan Manuel Tresserras i
l’actor Enric Majó faran uns
parlaments abans de marxar cap a Sant Cugat.
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Ana M. Mar�nez aﬁrma que
el canvi de govern “obre un
nou escenari a Catalunya”
REDACCIÓ

també ha cri�cat la intenció del Partit Popular de
bloquejar els pressupostos
al Senat, on té la majoria:
“Si des del govern fa una
setmana els pressupostos
eren bons, des de l’oposició
també haurien de ser-ho”.
En relació a l’acostament

dels presos polítics, Mar�nez ha dit que “la presó
preventiva és totalment
desproporcionada” i que
“es treballarà en aquest
sen�t”.

La primera secretària de
la Federació del Par�t dels
Socialistes de Catalunya
(PSC) Vallès Oest i alcaldessa de Rubí, Ana M. Mar�Prioritats del nou govern
nez, considera que el canvi
del PSOE
al govern de l’estat espanyol
Pel que fa a les priori“obre un nou escenari a
tats del nou govern del
Catalunya”.
Par�t Socialista Obrer
La responsable poEspanyol (PSOE), Marlí�ca ha dit que valora
�nez considera que les
“positivament” la inprioritats són “derogar
ves�dura del socialista
la reforma laboral i la
Pedro Sánchez com a
Llei mordassa”.
nou president del goA més, apunta que
vern espanyol i que
és necessari “avançar
això pot propiciar la
en el desbloqueig de
recuperació “del resles lleis de caràcter sopecte i el sen�t de les
cial aprovades al Parins�tucions catalanes”.
lament de Catalunya
La primera secretària
i que el Par�t Popular
considera que el PSC
va bloquejar a través
pot ser “mediador” i
del Tribunal Constitu“facilitador” del diàleg
cional, especialment
i creu que Miquel Iceta
les que fan referència a
“treballarà per trobar
una solució”.
Ana M. Mar�nez, alcaldessa i primera secre- l’habitatge i la pobresa
L’alcaldessa de Rubí tària del PSC local i del Vallès Oest. / Arxiu energè�ca”.

Asesorarse para hacer testamento
Hacer testamento, aunque
seamos jóvenes, disfrutemos de buena salud,
estemos en forma y no
tengamos intención alguna
de pasar al otro lado, es un
acto de responsabilidad
que puede facilitar mucho las cosas a nuestros
herederos y que, además,
no es un trámite complicado. Para hacerlo bien,
sabiendo lo que hacemos,
es aconsejable asesorarse previamente con un
abogado, para poder explicarle lo que se quiere
y resolver las dudas que
tengamos o que puedan
surgir. Una vez aclarado
todo, se contactará con la
notaría para la ﬁrma del
testamento.
Si no se hace testamento, estaremos ante una sucesión intestada, en la que
la herencia se distribuirá
entre los herederos siguiendo las disposiciones
que marca la ley. Los trámites que se siguen para la
sucesión intestada son más
lentos y costosos que para
la sucesión testada, por

eso es muy aconsejable
tener hecho un testamento.
Además, hay que saber
que el testamento se puede
modificar cuantas veces
sea necesario y sólo se
aplicarán las disposiciones
del último testamento.
Como decía en un artículo anterior, en un testamento podemos desheredar a un hijo, por ejemplo;
y si tenemos hijos menores
de edad, en el testamento
podemos dejar las indica-

ciones de quién queremos
que sea el tutor de nuestros
hijos cuando falten padre
y madre (siendo aún los
hijos menores de edad)
y quien administrará sus
bienes, entre otras cosas.
En ﬁn, hay muchos e
importantes motivos para
hacer testamento y para
hacerlo bien asesorado.
Edurne Zunzunegui
Abogada de familia
Sant Cugat del Vallès

ECONOMIA

L’atur a Rubí segueix en regressió
Evolució de l'atur a Rubí durant el darrer any
5100
5000
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4800

Font: Generalitat de Catalunya

REDACCIÓ

Les dades de l’atur del maig
a la ciutat són molt bones.
El municipi ha aconseguit
rebaixar la llista de persones inscrites al Servei
d’Ocupació de Catalunya
ﬁns als 4.629 aturats, 229
menys que a l’abril. El considerable descens de maig se
suma al que ja es va produir
el mes anterior i ofereix les
millors dades de l’atur a
Rubí des de fa gairebé una
dècada, l’agost del 2008. De
fet, el descens interanual de
l’atur és de 430 persones.
El descens ha estat similar en la majoria de ciutats
de la comarca. Així, hi ha hagut una davallada a Terrassa
(-340), Sabadell (-304), Cerdanyola (-132) o Sant Cugat
(-61). En total, al Vallès
Occidental, el decreixement
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ha estat de 1.347 persones
i, per tant, actualment hi ha
49.987 persones que estan
inscrites a l’atur.
La tendència positiva
s’ha repe�t a Catalunya i a
l’estat espanyol. De fet, el
territori català és on més

ha baixat l’atur en el darrer mes, concretament de
13.378 persones. Així, ara
mateix hi ha 385.568 persones que busquen feina però
no en troben, un 3,35%
menys que a l’abril.
En l’àmbit de l’estat es-

panyol, les xifres també
són posi�ves. Hi ha 83.738
persones menys apuntades
a les llistes com a demandants d’ocupació. Actualment, a Espanya hi ha
3.252.130 persones inscrites a l’atur.

Les escoles rubinenques estalvien
300.000 euros en despesa energè�ca
Gairebé 300 persones,
entre alumnat, famílies i
personal dels centres educatius es van trobar diumenge a La Sala en el marc
de la primera gala 50/50,
una inicia�va que s’engloba
dins del projecte d’estalvi
energè�c Rubí Brilla.
El consistori va agrair a
les escoles 25 de Setembre,
Ca n’Alzamora, Ca n’Oriol, Foto de família de la gala 50/50. / Localpres
El Bosc, Joan Maragall,
munitat”.
Maria Montessori, Mos- de despesa energè�ca.
L’alcaldessa de Rubí,
La iniciativa 50/50 ha
sèn Cinto Verdaguer, Pau
Casals, Ramon Llull, Schola, Ana M. Mar�ínez, que va estat replicada per més
Teresa Altet i Torre de la ser-hi present, va destacar d’una vintena d’escoles
Llebre la seva implicació en que el que cal “no és reta- fora de Rubí en poblacions
el projecte, que ha suposat llar, sinó ser més eﬁcient, de Madrid i Gran Canària.
en 6 anys un estalvi de evitar el malbaratament Alguns dels seus repre300.000 euros en concepte de recursos és crear co- sentants, van par�cipar en

aquesta trobada.
La inicia�va, que va arrencar fa 6 anys, comporta
que els centres educa�us
es comprometin a reduir
la seva despesa energè�ca. Per la seva banda, el
consistori es compromet a
retornar la meitat de l’estalvi en forma de subvenció
directa per a l’escola. L’altra
meitat es des�na en mesures d’eﬁciència energè�ca
als centres per con�nuar
reduint la factura.
El projecte 50/50 va
començar a aplicar-se a
Alemanya a principis dels
anys 90 i des d’aleshores
s’ha implantat en diversos
països europeus. / DdR

Rubí Forma busca 16
joves pel programa Fem
Ocupació per a joves
REDACCIÓ

Fem Ocupació per a Joves
(FOJ) és un programa de
formació i inserció laboral
que el Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) ofereix
a Rubí a través de Rubí
Forma. El FOJ treballa per
la inserció laboral de persones de 18 a 29 anys amb
estudis secundaris que es�guin cercant feina. A través d’aquesta inicia�va, els
par�cipants opten a una
formació específica que
respon a les necessitats de
mà d’obra de les empreses
vinculades al projecte. El
Servei d’Ocupació de Catalunya, en la convocatòria
2017, ha atorgat a Rubí 30
places subvencionables,
de les quals 14 ja s’han
cobert.
L’any passat, les 29 persones que van par�cipar
en el FOJ van trobar feina
un cop completat el programa. Catorze a través de
contractes indefinits, sis

més amb un contracte d’un
any, sis per mig any de contracte temporal i els tres
restants no van ﬁnalitzar el
contracte temporal.
El FOJ identifica els
llocs de treball que les
empreses necessiten cobrir, ajusta la formació
(d’entre 90 i 150 hores)
dels joves par�cipants a les
necessitats de les vacants
de les empreses i ajuda a
tramitar la documentació
per poder sol·licitar l’ajut
econòmic a les empreses
per poder fer la contractació. Les persones joves
reben orientació i acompanyament en el procés
de contractació i formació.
L’any passat, un 72% de
les empreses contractants
eren de Rubí i la resta van
ser de Castellbisball, Terrassa i Sant Cugat.
Les persones interessades es poden adreçar a
l’ediﬁci Rubí Forma o demanar informació a sgm@
ajrubi.cat.

L’ampliació de B. Braun,
ﬁnalista als Premis
Catalunya Construcció
REDACCIÓ

El jurat de la XV edició dels
Premis Catalunya Construcció ha escollit 19 candidatures com a ﬁnalistes
que optaran als guardons
en diferents categories establertes en el certamen.
Entre les candidatures
ﬁnalistes, hi ha el projecte
de Nova Factoria Li�+ Fase
2, de l’empresa rubinenca

B. Braun, un projecte dirigit per Oscar Gracia, en la
categoria de coordinació
de seguretat i salut.
Entre la resta de candidats escollits com a ﬁnalistes, destaca el projecte
Habitat Natura, de Sant
Cugat del Vallès, en innovació en la construcció.
Aquests dos projectes són
els únics ﬁnalistes del Vallès Occidental.
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l Consell Comarcal del Vallès Occidental ha fet públic un informe sobre
el programa d’ajuts individuals de
menjador a la comarca, en el marc de la jornada ‘Pobresa en la infància. Situació i reptes
al Vallès Occidental’. Un informe que torna
a posar sobre la taula unes dades esfereïdores
i que confirmen la cronificació de la pobresa:
un 15% dels infants de la comarca viuen
en situació de pobresa per la problemàtica
situació de les seves famílies. Un 20% de les
famílies sol·licitants de beca menjador el curs
passat no tenien cap ingrés. La mitjana de
les famílies sol·licitants de beques tenen una
renda de 7.400 euros anuals, molt per sota dels
13.070 euros anuals que fixa el llindar de la
pobresa, i tot i això només un 12% reben una
beca del 100% per cobrir la totalitat del cost
del menjador dels seus fills i filles. A més, la
jornada intensiva als instituts i l’eliminació

EDITORIAL

Pobresa infantil
dels menjadors en aquests centres de secundària ha ocultat un greu problema: no s’està
garantint la suficiència alimentària als infants
que arriben a l’ESO.
És evident que, com demanen des del
Consell Comarcal, cal treure el requisit de
risc social per poder obtenir un ajut de menjador del 100%. Si una família està per sota
del llindar de la pobresa, ha de poder rebre
una beca íntegra i no esperar a situacions de
desemparament total per concedir-la.

Fa 25 anys...

El PSC-PSOE arrassa a Rubí en les
eleccions al Congrés dels Diputats
El 6 de juny del 1993, el PSCPSOE va guanyar a Rubí les
eleccions al Congrés dels
Diputats. La victòria va ser
molt clara amb un suport
del 48,35% dels electors
(13.223 vots). El segon
partit més votat va ser CiU
(21,29%). Curiosament,
el guanyador de les
eleccions, Felipe González,
va nomenar Josep Borrell
ministre d’Obres Públiques,
Transport i Medi Ambient.

Rubricata

ALTRES NOTÍCIES DESTACADES ARA FA 25 ANYS
-Comencen les obres de remodelació de la plaça del Doctor Guardiet, on
s’instal·laria un amﬁteatre davant de l’Església de Sant Pere.
-L’institut Duc de Montblanc comença a oferir BUP durant la tarda-nit
-La UE Rubí aconsegueix un històric ascens a Segona Divisió B

El Tuit de la setmana

6 de juny

SKARLETH @sskyler_23
Bendita Naturaleza, te quedas callada mientras te matamos
lentamente, pero cuando decides gritar...
NO PERDONAS. #VolcánDeFuego #FuerzaGuatemala

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a @DiarideRubi

i també a Facebook

Segons les últimes dades de l’ONG Save
the Children, gairebé 350.000 menors estan
en situació de pobresa a Catalunya, un de
cada quatre. Els infants són el col·lectiu més
afectat per la manca de recursos econòmics i,
evidentment, és el grup que rep menys ajudes
socials.
Les conseqüències de la pobresa en els
menors són conegudes i afecten directament
el seu desenvolupament físic, emocional i
cultural. Educació, sanitat, habitatge, oci...

la pobresa castiga totes els àmbits de la vida
dels infants i incrementa exponencialment
la seva vulnerabilitat com a possibles víctimes d’agressions, maltractaments o abusos
sexuals.
Les ajudes socials com ara les beques
menjador, que haurien de garantir les necessitats bàsiques alimentàries, són efectives per
fer front al dia a dia immediat, però no són la
solució per reduir o acabar amb una desigualtat que marcarà els infants al llarg de tota la
seva vida. La inversió social en la lluita contra
la pobresa infantil és imprescindible i urgent.
Aquests infants d’avui formaran part de la
societat de demà. El nou govern de l’estat ha
anunciat la creació d’un alt comissionat per a
la lluita contra la pobresa infantil. Cal la implicació real de totes les administracions per
reduir aquesta fractura social si volem gaudir
en el futur d’una societat millor.

FOTODENÚNCIA

Lamentable estado del parque Can Ximelis
El estado de este parque es lamentable. Hace
un par de días que han puesto el cartel contra
incendios. Tranquilos, que mi casa y mis exteriores están limpios, ¿pero toda esta maleza no
puede provocar incendios? Si quiere el Ayuntamiento, me pongo a cortar las hierbas yo,

para que mi hijo y todos los de la urbanización
puedan jugar en un lugar limpio. Me parece
vergonzoso que tengan las zonas verdes así,
porque no es la primera vez que pasa, esta
situación sucede todos los años. Espero que
pongan una solución y el dinero que pagamos
sirva para algo. Muchas gracias.
Silvia Brocal Carbonell

OPINIÓ
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Tensar la corda

Aitor Sánchez
REGIDOR DE l’AUP

A un any de les properes
eleccions municipals, el context polític del país continua
instal·lat en terreny desconegut. Preses polítiques,
desproporció judicial i un
difícilment sostenible to de
tensió mediàtica. El procés
d’emancipació del Principat
ha suposat l’últim embat a un
estat en clara descomposició.
Un estat espanyol que de
manera progressiva i lenta
va sucumbint a la seva pròpia
decadència. Un estat espanyol immers en una crisi de
legitimitat sense precedents,
la capa de pintura i posada a
punt que va suposar la transició del 78 no ha suportat la
integració política ni social
amb la resta de països de
l’entorn europeu. Aquella
realitat constituïda a partir
del “todo atado y bien atado”
d’un dictador que va morir en
un llit, i una oligarquia que
va assimilar l’obertura com a
actualització necessària. Tot
canvia per romandre igual.
Els partits de la transició
van generar una cultura i un
modus polític absolutament

emmarcats i encotillats en
els límits del possibilisme
postfranquista. Una cultura
política i un llenguatge que
han conformat durant tres
dècades un paradigma polític
concret. Un paradigma que va
ser qüestionat i parcialment
assimilat pel sistema amb el
15-M. Un paradigma que
estableix la política com la
delegació clientelar entre ciutadania i classe política. Una
classe política que ha anat
sedimentant i blindant el seu
espai. Una classe política que
es regeix per codis propis, sistemes d’autoregulació d’accés. Una classe política que ha
fet de la política no tan sols
professió sinó modus vivendi.
I d’aquesta desvirtuació de la
política, aquest mal endèmic:
la corrupció. Una corrupció
entesa a molts nivells des de
la gran evasió d’impostos, les
trames de construcció il·legal,
les comissions... però que
comença per una cosa tan
bàsica com l’apropiació de
la institució, una apropiació
que comença amb fets subtils,
endolls, favors, petites ajudes,
actituds arbitràries davant
uns treballadors públics que
es deuen en origen a la pobla-

ció i no al neocacic de torn.
Torno a les eleccions del
2019. Ja comencem a veure
i intuir la indissimulada estratègia, sigui per convicció
o necessitat tàctica d’alguns
actors polítics, de convertir
aquestes eleccions en un
enfrontament total entre partidaris de la República Catalana i del Reino de Espanya.
Un element important i que
no podem passar per alt, però
que pot amagar de manera
subtil, i potser interessada
l’enfonsament del règim del
78, el règim de la continuïtat
de la praxi f ranquista, de
la cultura del pelotazo, de
la gestió d’allò públic com
a nutrient d’oligarquies. El
capitalisme “d’amiguetes”.
La nostra ciutat possiblement tanqui el 2019 un
cicle polític, un partit socialista amb un model esgotat,
un lideratge absolutament
amortitzat, cedirà totalment
o en part el pilotatge de la
ciutat. Cal com a ciutadania
preguntar-nos si volem/podem repetir l’esquema. Cal
que amb temps anem observant qui ens ofereix un canvi
de paradigma o un canvi de
decorat.
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GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
ARROSSERIA

ENTREPANS

Llamas
Pl. del Progrés, 9
T. 93 699 66 98

Frankfurt Nara
Avda. Barcelona, 31
T. 93 588 95 35
Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3
La Sandvitxeria
c. Doctor Puig, 4
T. 93 727 1398
Cervecería Santa Fe
c. Platí, 13
T. 93 697 81 80

CUINA

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

CAFETERIA
Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

BAR MUSICAL

BRASERIA
Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei,
Km. 7,8
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574
Sal i Oli
T. 93 633 86 84
c. Balmes, 25 Rubí
La Cassoleta
T. 93 699 94 41
Av. Castellbisbal, 69

Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

GUIA GASTRONÒMICA

19

Divendres, 8 de juny de 2018

QUE VAGI DE GUST!
PIZZERIA
La Tasca del Búho
Av. Castellbisbal, 88
T. 93 807 47 11

Los Torreznos
Av. Josep Ferrer i Domingo, 12 L-1
T. 93 126 75 56

CUINA

CUINA

URUGUAIANA

ESPECIALITZADA
PER GRUPS I
EMPRESES
Violet
c. Perdiu, 3
T. 93 832 47 78

GALLECS

A partir de

FRUITERIA

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

TAPES
Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87
Bar Rambla
c. Francesc Rovira. 10

4€ /mes

CUINA

AQUEST ESPAI POT SER TEU

PRODUCTES
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Catalunya i Europa es preparen per enfrontar-se a
GUÀRDIES
l’increment de casos d’ictus en els pròxims 15 anys
NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

JUNY 2018

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

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/ Safir, 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

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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

L’envelliment progressiu de
la població de la nostra societat té moltes conseqüències
en l’àmbit de la salut que ja
s’estan notant, i altres tindran
efecte a mitjà i llarg termini.
Una d’aquestes, i molt rellevant, serà el fet que, segons
les previsions dels experts,
els casos d’ictus a Europa
s’incrementaran en un 34%
d’aquí a l’any 2035. Aquest
augment en poc menys de 20
anys provocarà un 45% més de
morts per ictus, i un 25% més
de persones supervivents amb
seqüeles.
Aquestes són algunes
de les dades més destacades extretes del document
‘Catalunya i Europa davant
l’Ictus’, que s’ha presentat
aquest divendres en una jornada celebrada a la Pedrera
de Barcelona i organitzada
per la Fundació Ictus, en què
han participat els màxims
responsables de les societats
europees dedicades a la lluita
contra l’ictus, l’European Stroke Organisation (ESO) i l’Stroke
Alliance for Europe (SAFE).
SAFE treballa des de 2003
per posar les polítiques de prevenció de l’ictus en l’agenda
dels Estats europeus, i per a fer

front a aquesta situació, l’ESO
ha presentat al Parlament
Europeu l’Stroke Action Plan
for Europe 2018-2030, una
proposta de full de ruta que
vol reduir un 10% el nombre
absolut d’ictus al continent
i que 9 de cada 10 pacients
siguin tractats en una unitat
d’ictus —una unitat hospitalària especíﬁca per a aquests
casos. A més, l’ESO veu prioritari desplegar plans estatals
que introdueixin l’ictus en tota
la cadena d’atenció sanitària,
des de l’atenció primària ﬁns a
l’atenció dels supervivents.
Cada any 13.000 persones
ingressen per ictus als hospitals de Catalunya. És la segona
causa de mort i la primera
causa clínica de discapacitat.
La incidència és de gairebé
180 casos per cada 100.000
habitants, mentre que la mortalitat se situa en 29,5 per cada
100.000 habitants.
Catalunya, pionera en el Codi
Ictus
El document “Catalunya i Europa davant l’ictus” fa balanç
de la implementació pionera
del codi ictus, que cobreix tot
Catalunya des de l’any 2006
i que s’activa una mitjana de

5.500 vegades cada any. Més
de 6 de cada 7 casos són activats pel Servei d’Emergències
Mèdiques (SEM), i 3 de cada
10 acaben en tractaments de
reperfusió, una teràpia que
desfà el coàgul que provoca
l’atac i que, aplicada a temps,
pot minimitzar-ne els danys.
Aquests tipus de tractaments
han experimentat un increment molt accentuat a Catalunya els darrers 10 anys: si
al 2008 la taxa se situava en
5,1 casos per cada 100.000
habitants —entre la trombòlisi
intravenosa i la trombectomia-, l’any passat va arribar
al 26,6.
El tractament és més
efectiu com més ràpidament
s’aplica, fet pel qual és comú
assegurar que ‘temps és cervell’. Als darrers anys s’ha observat una millora en aquests
temps de tractament dels ictus
a Catalunya, coincidint amb el
desplegament del Sistema de
Codi Ictus. Tant en els casos
en què es requereix el tractament trombolític com en els
de tractament endovascular,
Catalunya se situa en mitjanes
de temps molt inferiors a les
recomanades pels organismes
internacionals.
El Codi ictus permet identiﬁcar ràpidament els pacients
i traslladar-los el més ràpid
possible ﬁns a l’hospital preparat més proper amb capacitat
per avaluar-los, diagnosticarlos i tractar-los. El hospitals
preparats per rebre pacients
respecte dels quals s’ha activat
el Codi ictus són 14 hospitals
de referència i 12 de comarcals equipats amb teleictus, a
totes les àrees del territori, en
cadascuna de les quals hi ha
deﬁnida una xarxa pròpia amb
ﬂuxos de derivació suportats
pel SEM per escurçar el temps
que passa entre l’inici de l’ictus
i el tractament. S’estima que
el Codi ictus, des de la seva
implantació, ha evitat la mort

de més de 2.000 persones.

La prevenció, punta de llança
Els últims estudis apunten que
9 de cada 10 ictus s’expliquen
per 10 factors relacionats
amb l’estil de vida i, per tant,
modiﬁcables en certa mesura. Hipertensió, tabaquisme,
excés de pes i colesterolèmia
són alguns dels condicionants
controlables de l’ictus.
En aquest sentit, l’ESO
recomana estratègies de prevenció primària (per a persones sense factors de risc) i
secundària (per a qui ha patit
un primer ictus). Les primeres s’adrecen a promoure i
facilitar l’adopció d’estils de
vida saludables i assegurar
l’accés universal a programes
de cribratge i tractament adequats; en el cas de la prevenció
secundària, els objectius se
centren a incloure-la als plans
estatals i assegurar-ne l’accés
a, com a mínim, el 90% dels
pacients, entre d’altres.
El repte pendent, l’atenció als
supervivents
Tant a Catalunya com a la resta
d’Europa, un dels reptes que
planteja l’ictus és l’atenció als
supervivents a llarg termini.
El document presentat avui
reconeix que el suport i l’atenció a llarg termini és la part
del procés assistencial menys
avaluada i de què es disposen
menys dades, tot i la càrrega assistencial i econòmica
que representa. El pla d’acció
presentat per l’ESO proposa,
entre d’altres mesures, establir
plans nacionals de suport als
supervivents, independentment del lloc de residència i de
l’estatus socioeconòmic. També recomana establir equips
que monitoritzin els plans per
assegurar que les mesures
implementades cobreixen les
mancances dels afectats i de
les seves famílies.

MASCOTES
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Si lo ves, denúncia

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

Hace tres semanas, nos haciamos eco del estado en el
que había aparecido Taronget. Y la pasada 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
próximo a la riera. Y éste, es

el estado en el que lo hemos
encontrado, son imágenes
duras pero que constatan una
realidad a la que no podemos
dar la espalda.
Advertimos que esta
práctica es ilegal y está tipiﬁcada en el código penal.
Y desde Rodamons de Rubí
tomaremos medidas legales
para que quien o quienes la

llevan a cabo reciban la correspondiente sanción.
Si eres testigo o ves indicios de que se esté llevando a
cabo esta actividad, rogamos
lo pongas en conocimiento
inmediato de los organismos
competentes 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
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Panells de tela per decorar
La decoració de les parets
té múltiples possibilitats,
podem utilitzar paper tapís,
quadres, vinils decorats,
fotograﬁes o pintura, entre
altres, però una opció econòmica i original són els
panells de tela.
Al moment d’escollir els
panells, cal que primer escollim la tela que combinarà
amb la nostra decoració.
Tenim una àmplia gamma de teles per escollir:
la seda hindú és ideal per
crear ambients ètnics, també
podem utilitzar teles d’imitació. Les teles amb motius
incaics s’acomoden molt bé
a decoracions eclèctiques
on es combinen elements
clàssics amb antiguitats o
objectes primitius. Una altra
opció està en els dissenys

estampats amb motius diversos, ﬁns i tot els brodats,
com els de tipus àrab, que
resulten molt luxosos.
Els panells de tela ens
serveixen per decorar espais petits o espais realment
amplis. Per a la seva instal-

lació, no necessitem més
que un suport que pot ser un
bastidor, una planxa de fusta
lleugera o un suport confeccionat amb dues barres de
cortines.
Aquests panells poden
utilitzar-se també com a se-

paradors d’ambients, aconseguint una separació visual
que no ocupa espai, ﬁns i tot
podem dotar-los d’un sistema de cordes per recollir-los
com si fossin estors.
decoraryreformar.com

ESPECIAL LLAR
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L’elecció de la roba blanca

Llençols i tovalloles tenen
en comú que són una part de
la roba de la llar que està en
contacte amb la nostra pell
de manera diària. Aquest fet
fa que a l’hora d’escollir-los
haguem de tenir especial cura
en aspectes com el material
amb què estan realitzats, ja
que estem posant, en certa
manera, en risc la salut de la
nostra pell.

En aquest sentit, la importància d’escollir bé els
llençols ve per un doble
motiu. En primer lloc, estan
en contacte directe amb la
nostra pell, per la qual cosa
hem d’intentar que no provoquin cap tipus d’al·lèrgia.
Per altra banda, el son és
fonamental per a la nostra
salut, entenent com a tal el
fet de tenir un bon descans.

A major comoditat i suavitat
dels llençols, més reparador
serà el nostre son.
Dins de l’elecció de llençols i tovalloles, el cotó és un
material molt comú.
En el cas dels llençols, és
la millor elecció per la seva
durabilitat, resistència, absorció i agradable tacte. Però,
hem d’atendre altres factors,
per exemple, la qualitat del

cotó, molt inﬂuenciada per la
llargada, el gruix i resistència
de la ﬁbra. També és important la trama del teixit. I pel
que fa a les tovalloles, hem
de contemplar com a factors
primordials tant la suavitat
com la capacitat d’absorció.
Si busquem la qualitat en les
tovalloles, l’única elecció són
les de 100% cotó.
decoraryreformar.com

Llar, dolça llar
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CLASSIFICATS

LLOGUER
I VENDA
SE ALQUILA Hab. 610.467.363
LLOGO PIS totalment moblat a
Rubí amb una habitació, cuina
americana i traster. 700€. Interesats trucar: 659.311.658 /
639.620.333

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

CULTURA
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TEATRE

La qualitat de les propostes del Fes�val
Teatre sense teatre cap�va el públic
REDACCIÓ

El públic rubinenc va omplir
els diferents escenaris del
fes�val Teatre sense teatre,
que va tenir lloc aquest
passat cap de setmana.
En la seva tercera edició,
l’esdeveniment organitzat
per l’Ajuntament amb el
suport de la companyia La
Tal, va tornar a portar les
arts escèniques a espais
poc habituals per a la seva
representació: les places del
Doctor Guardiet i de Salvador Allende, el gimnàs de
la Schola, l’Ateneu, el local
de Lectors al Tren–Espai de
Llibres i l’illa de vianants.
Tots els espectacles programats en recintes tancats
van tenir una gran acollida.
Les dues sessions de l’obra
‘Ventura’ van fer ple a l’Ateneu, igual que l’espectacle
poètic i musical ‘Voluntat
indòmita’, que va tenir lloc
al local de Lectors al Tren–
Espai de Llibres. Pel que
fa a la proposta familiar
‘Libèl·lula’, va omplir tres
quartes parts de l’aforament
del gimnàs la Schola en les
seves tres funcions. L’obra,

amb una posada en escena
magnífica, va fer gaudir,
riure i experimentar un
munt de sensacions a grans
i pe�ts.
La programació a l’aire
lliure es va veure parcialment alterada per la pluja,
ja que aquesta va obligar a
suspendre els tres espectacles previstos per diumenge
a la plaça de Salvador Allende. En canvi, el públic sí que
va poder gaudir de tots els
muntatges programats dissabte a la plaça del Doctor
Guardiet ─’Time to loop’,
‘Wet Floor’ i ‘Guga, el rey
de la acrobacia’─, que van
registrar una assistència
d’unes 1.500 persones.
A ‘Wet Floor’, el públic
s’ho va passar d’allò més
bé amb les aventures d’una
treballadora d’una empresa
de neteja una mica sapastra
que cada cop embolica més
la troca intentant arreglar el
que ha anat espatllant. Una
proposta molt diver�da i entre�nguda que, a més, també va fer par�cip al públic
assistent. També l’acròbata
Guga, una gran estrella de
circ, va fer gaudir i riure el

MÚSICA

Salt endavant en la cinquena
edició del Fes�val de Blues
La cinquena edició del Fes�val de Blues de Rubí arriba
aquest cap de setmana amb
un salt endavant de qualitat,
tant pel fet d’incorporar ar�stes de talla internacional
com per la col·laboració amb
la Bo�ga al carrer. Durant els
tres dies, el fes�val acollirà
set concerts a la plaça d’Anselm Clavé, un concert a la
plaça de Josep Tarradellas
i dues actuacions a l’illa de
vianants, a més de dos tallers
d’instruments.
El Fes�val de Blues va arrencar el 2014 coincidint amb
Festa Major i amb grups catalans i va aconseguir al voltant
de 3.000 espectadors. Va ser
en la tercera edició quan el
Fes�val es va desvincular de
la Festa Major i es van poder
incorporar músics d’arreu de
l’estat espanyol. La resposta
del públic, tot i la pluja va ser
similar a les dues primeres
edicions.
El 2017, l’esdeveniment
va fer un pas endavant i va

aconseguir arribar als 5.000
espectadors, una xifra que
els impulsors, la Societat de
Blues de Rubí, espera mantenir i superar.
El principal reclam
d’aquest fes�val és el ‘bluesman’ Keith Dunn, un vocalista
i harmonicista de Boston, que
transmet el so del gènere
afroamericà. El concert de
Dunn servirà per tancar el
fes�val, el diumenge a les 20
hores. Abans, a les 12 hores
hi haurà un vermut amb
Tomaccos.
El festival arrencarà divendres amb Trizia Band
(20.30 hores) i Tota Blues
Band (22.30 hores). Dissabte,
hi haurà una Jam Session
(13 hores), i els concerts
de Chino&The Big Bet+The
ax A�ack (20.30h) i de Lolo
Ortega&Bigstone Workers
(22.30 hores). A més, el dissabte hi haurà concerts de
Dookery’s Blues, Quantum
Blues i Tomaccos en diferents
punts de la ciutat. / M.C.

nombrós públic amb les seves peripècies sobre la barra
ﬁxa. A més, en diferents horaris, l’espectacle i�nerant
‘Les Pompiers’ va recórrer
per l’illa de vianants en
diferents horaris.
“ Tot i la cancel·lació
d’alguns espectacles, hem
de fer una bona valoració
del fes�val”, ha apuntat el

regidor de Cultura, Moisés
Rodríguez, qui ha afegit que
“ens fa molta il·lusió que
aquesta proposta, que va
néixer amb la voluntat d’eixamplar l’oferta cultural de
qualitat a Rubí i d’acostar les
arts escèniques al conjunt
de la ciutadania, es converteixi en una cita obligada
d’aquestes dates”.

El gimnàs de l’escola Shola va acollir la posada en escena de l’obra
‘Libèl·lula’. / Iban Coca

26

CULTURA

Divendres, 8 de juny de 2018

DANSA POPULAR I TRADICIONAL

La ballada de l’escola de l’Esbart atreu centenars
de persones a la plaça Salvador Allende
Els prop de 170 alumnes de
l’escola de l’Esbart Dansaire
han ofert aquest dissabte
una ballada a la plaça de
Salvador Allende. Era la
primera vegada que tot
l’alumnat de l’Esbart, des
dels dansaires més menuts
de 3 anys ﬁns als més grans
de 16 anys, actuava a l’aire
lliure, en una exhibició gratuïta i oberta a tothom.
Centenars de persones
han seguit l’actuació dels
diferents grups que han
ofert al públic assistent un
tastet de les danses i el treball realitzat al llarg de tot
el curs, en l’aprenentatge de
la dansa popular catalana i
els seus costums.
Matrícula oberta
D’altra banda, l’escola de
l’Esbart Dansaire ja ha obert
el període de matriculació per al curs 2018-2019.
Una de les novetats és la
incorporació al seu horari
d’escola d’un grup d’adults,
on es treballarà el cos tant
en l’àmbit cardiovascular,
com a partir d’estiraments

AGENDA
································································
DIVENDRES 8 de juny
-Taller de cuina anticàncer
A les 18h a l’Ateneu. Org.: Oncolliga.
-Presentació del llibre ‘Dies que duraran anys’
A càrrec de Jordi Borràs. A les 19h al Centre Excursionista (psg. de la Riera, 30-32). Org.: CDR.
-‘Un funeral de muerte’
Cinema a la fresca a les 22h a la pl. de Ca n’Oriol.
-Festival de Blues
A les 20.30h Trizia Band i a les 22.30h Tota Blues
Band. A la pl. Anselm Clavé. Org.: Societat de
Blues.
-SoniK Attack
A càrrec de Da Fuck!, Xiﬂi, Velarde, La SoniK DJs.
Entrada gratuïta amb aportació voluntària. A les
23h al CRAC.

································································
DISSABTE 9 de juny

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.

-Botiga al carrer
De 10h a 21h a l’illa de vianants. Org.: Comerç
Rubí.
-Mercat de segona mà
De 10h a 14h a la pl. de la Constitució.

Infants ballant durant l’actuació de l’Esbart Dansaire. / J.A. Montoya

i moviments, tot ballant a
través de la dansa d’arrel i
tradicional. La sessió setmanal serà d’una hora i mitja.
La metodologia que utilitza l’Escola és la d’una
classe setmanal, d’1 hora
per als grups de 3 a 8 anys
i d’1 hora i 30 minuts per
als grups de 9 a 16 anys.
L’Esbart compta amb una
llarga trajectòria en l’ensenyament i la difusió de
la dansa, entesa aquesta
com una forma d’expressió

lliga.

les 18h a l’Ateneu.

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

-Manifestació dels pensionistes
A les 19h a la pl. de Pere Aguilera. Org.: Moviment
per unes Pensions Públiques Dignes.

DIUMENGE 10 de juny

-‘Summer Crafts’
Conte en anglès per a infants d’1 a 7 anys. A càrrec
de British House. A les 11h a la Biblioteca.

-Portes obertes d’Alcohòlics Anònims
D’11h a 13h reunió oberta, de 13h a 15h dinar
de germanor amb jazz en directe i de 15h a 14h
reunió oberta. Al pg. Les Torres, 2. Org.: Alcohòlics
Anònims.

-Teatre per a petita infància
‘El viatge d’en James’, a càrrec de la Cia. Teatre Aula.
A les 12h a l’Ateneu.

-‘El tango de Piazzolla’
A les 12h al Celler. A càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Escola de Música.

-Round Table de Cavallers
‘L’actitud del cavaller templer davant dels reptes
actuals’. A les 16h a la seu de la Societat Teosòﬁca.
Org.: Associació de Cavallers Templers.

-Festival de Blues
A les 12h Tomaccos i a les 20h Keith Dunn&Balta
Bordo y Quintet. A la pl. Anselm Clavé. Org. Societat
de Blues.

-Espectacle de dansa
A càrrec d’Adanubi. A les 17h a La Sala. Preu: 3€. La
recaptació anirà destinada a Rodamons.

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

-Festival de Blues
A les 20.30h Chino&The Big Bet+The Sax Attack i a
les 22.30h Lolo Ortega&Bigstone Workers. A la pl.
Anselm Clavé. Org. Societat de Blues.

i comunicació. A banda
de les classes, també es
fan actuacions a la ciutat i
fora, participen en activitats populars com la Festa
dels Xatos o les Gitanes al
Carrer. A més, tota l’escola
marxa un cap de setmana
de colònies.
Les inscripcions es poden realitzar ﬁns al 22 de
juny. Per a més informació,
cal contactar amb esbartderubi@esbartderubi.cat o
trucar al 647522914. / DdR

DIMECRES 13 de juny
-‘Camelot, la gran aventura del grial’
Projecció del ﬁlm realitzat pels alumnes del Teresa
Altet. A les 18.30h a La Sala.

-Presentació del llibre ‘Bon dia, són les vuit!’
A càrrec d’Antoni Bassas i Lídia Juste. A les 19h a
l’Auditori del Museu Vallhonrat.
-‘Les alteracions de la son a la malaltia de Parkinson’
A càrrec de Miguel Aguilar. A les 19h a la Biblioteca.
Org: Parkinson Ara.

EXPOSICIONS
Diaris il·lustrats de persones refugiades. Exposició a l’Ateneu. De l’11 al 16 de juny.
Bòdum i els infants. Exposició a la Biblioteca
ﬁns al 30 de juny. Inauguració 13 de juny a
les 16h.

DIJOUS 14 de juny

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

-Concert de rock
A càrrec d’Inestables. A les 22h al Barn d’en Greg.
Preu: 8€. La recaptació anirà en beneﬁci d’Onco-

-Poemes de Montserrat Abelló
Final de curs de l’Aula d’Extensió Universitària. A

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

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.

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

-EdRa Pop. Exposició pop-art. Fins a l’11 de
juny a edRa.
-Sergi Marcos, del poema a la pintura. Pintures inspirades en l’obra de Joan Margarit.
A l’Aula Cultural ﬁns al 14 de juliol.
-El Megalitisme a Catalunya. Al Museu Municipal Castell. Fins al 22 de juliol.
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Bona assistència a la renovada Fira de la Primavera
REDACCIÓ

La 16a edició de la Fira de
Primavera va ser tot un èxit.
L’Associació Sant Galderic,
entitat que organitza la tradicional activitat, està molt
satisfeta de la resposta del
públic en aquesta ﬁra, que
té l’art, l’artesania i el trasto
com a grans protagonistes.
“Estem contents, hi havia
més públic que altres anys
i ho valorem de forma molt
positiva”, explica Ariadna
Benavides, presidenta de
l’Associació Sant Galderic.
Una de les grans novetats de l’edició d’enguany de
la ﬁra és que va tenir lloc a la
tarda, un fet que va afavorir
l’assistència, segons han
valorat els organitzadors. A
més, l’esdeveniment va coincidir amb el festival Teatre
sense teatre i amb una actuació de l’escola de l’Esbart
Dansaire.
Mostra d’il·lustradors
A banda d’una vintena de
parades d’art i artesania,

la ﬁra va comptar amb una
dotzena de paradetes del
trasto, tot a la plaça del
Doctor Guardiet i el carrer
Maximí Fornés, i que van
tenir molt bona acollida.
Però la novetat més destacada van ser les activitats
que es van realitzar al solar
del Centre Democràtic Republicà, que va oferir diverses
activitats, entre les quals una
mostra d’il·lustradors: “Tots
estaven molt contents i la
participació va ser força alta,
tenien ganes de repetir l’any
vinent”, aﬁrma Benavides.
La trobada d’il·lustradors,
impulsada per Montse Marcet, va congregar mitja dotzena d’artistes d’aquesta tècnica que van poder mostrar
al públic com fan les seves
creacions.
A banda dels il·lustradors,
en aquest espai també va tenir lloc un tastet de vins de
producció catalana, a càrrec
de Vinalium; un Photocall
decorat pels alumnes de
l’escola Pau Casals; una exposició de fotograﬁes ﬂorals,

Els artesans van poder vendre les seves creacions. / J.A. Montoya

La ﬁra es va traslladar a la tarda, fet que va afavorir l’increment de visitants. / J.A. Montoya

a càrrec del Grup Fotogràﬁc
El Gra i una paradeta de Font
del Ferro. “Volem que la Fira
de Primavera sigui un lloc
més per poder mostrar la
xarxa entre entitats i activitats culturals”.

La Fira del Col·leccionisme ofereix tot
tipus de productes col·leccionables
La Fira del Col·leccionisme,
que dissabte va arribar a la
17a edició, també va ser
un èxit de públic. Situada
al passeig Francesc Macià
el dissabte a la tarda, una

vintena de parades dels
Amics del Col·leccionisme
de Rubí, van mostrar les
seves col·leccions. Es van
poder veure elements molt
diversos, entre els quals va

destacar una col·lecció de
llevataps de suro, alguns
del segle XVIII i XIX. A més,
el propietari de la singular
col·lecció va mostrar als
passejants el funcionament
dels mecanismes:
“Va ser un èxit, era
molt interessant,
que al ﬁnal és el que
busquem”, explica
el secretari de l’entitat organitzadora,
Isidre Forés.
També es van
poder veure colleccions de plaques
de cava, de sifons,
de vinils i CDs o dos
automòbils antics
que van portar els
Amics dels Automòbils Antics de Rubí.
El col·leccionisme va ser un dels atractius de la ﬁra. / J.A. Montoya
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BREUS

LITERATURA

Trobada amb la rubinenca
Ester Farran, reconeguda
autora de literatura infan�l
Ester Farran (Rubí,
1981) dissenyadora i
reconeguda escriptora de literatura infan�l, visitarà divendres
15 de juny l’Espai
de Llibres Lectors al
tren!, on parlarà dels
seus llibres ‘Poca broma amb la xocolata!’
i ‘Poca broma amb Farran ha estat guardonada amb diles vacances!’. Durant versos premis literaris. / Cedida
la trobada, els més
pe�ts podran realitzar un sos guardons, com el Premi
taller amb l’escriptora i, Contes que Compten, el
quan marxin, s’enduran un Premi Lletres de Dones de
les Homilies d’Organyà i el
mos de xocolata.
Si bé és cert que Ferran Premi Tinet. És membre
té obra escrita per adults, del jurat d’alguns premis
el gruix de la seva literatura literaris com ara el Premi
està classiﬁcada com a lite- Alt Urgell de Joves Autors,
ratura infan�l. Tot i això, la el Premi Joles Sennell o el
rubinenca ressalta que“els Premi Sambori Pirineus.
llibres que escriu “tenen Ha impar�t classes de tècnens com a protagonistes, niques d’escriptura i ofetoquen temes que als in- reix xerrades sobre creació
fants els poden interessar literària.
La seva obra alterna
i estan tractats perquè els
puguin llegir, però això no contes i novel·les. Avui dia,
vol dir que siguin només per té sis obres publicades,
a nens. Quan escric, ho faig entre les quals destaquen
mirant de sa�sfer la nena ‘El Poltre de la Lluna’ i ‘No
que vaig ser i també l’adulta t’oblidis de mirar per la
finestra’, d’Edicions Salòque soc”.
De fet, l’autora es pren ria, i la sèrie de novel·les
amb la mateixa seriositat ‘Els embolics de la Judit
un text escrit per a nens, i el Johan’, d’Edicions del
com un per a adults. “Molts Pirata, que s’està traduint
creuen que escriure per al castellà i aviat començarà
nens és més fàcil i no és a distribuir-se per diferents
així, no hi ha lector més països d’Amèrica Lla�na.
Pel que fa a la temà�exigent que un nen, a més
hi ha el valor afegit de la ca, Ferran assenyala que
responsabilitat d’escriure aquesta és variada: “La
per persones que es troben literatura parla sobre la
en la primera etapa de la vida i, per tant, aprofito
seva vida, i el que beguin tot allò que veig i conec,
en l’àmbit cultural durant tot allò que em preocupa,
aquesta fase, els marcarà al m’obsessiona, m’impacta,
em produeix temor, em dillarg de la seva vida”.
Ester Farran ha guanyat verteix... per a conver�r-ho
i ha quedat ﬁnalista a diver- en històries”. / DdR

El periodista Antoni Bassas presentarà
el seu llibre ‘Bon dia, són les vuit!’ a Rubí
REDACCIÓ

El periodista Antoni Bassas,
director i presentador d’El
ma� de Catalunya Ràdio entre el gener del 1995 i el juliol
del 2008, visitarà la nostra
ciutat dijous 14 de juny per
presentar el seu llibre ‘Bon
dia, són les vuit!’, una obra
guardonada amb el Premi
Josep Pla 2018.
En aquesta obra, Antoni
Bassas ha deixat escrita la
narració d’un programa que
va fer història, El matí de
Catalunya Ràdio. ‘Bon dia,
són les vuit!’ és un llibre que
traspua periodisme i ràdio, on
veiem els professionals que
van gestar el programa cada
dia i els col·laboradors que
el van elevar a la categoria
d’inoblidable, amb episodis
que van fer vibrar l’antena
cada ma� durant més d’una
dècada i que els oients encara
recorden amb nostàlgia.
Però, més enllà del relat

Portada del llibre d’Antoni Bassas. / Cedida

en primera persona de la veu
que despertava el país, ‘Bon
dia, són les vuit!’ és, també,
el llibre de la memòria collec�va d’un país que, progressivament, va anar trobant la
seva veu.
La presentació, organitzada per la llibreria El Racó del
Llibre, �ndrà lloc a l’auditori
del Museu Vallhonrat dijous

vinent a les 19 hores. La directora de Ràdio Rubí, Lídia
Juste, serà l’encarregada de
presentar l’acte.
Llicenciat en periodisme
per la Universitat Autònoma de Barcelona, Antoni
Bassas va debutar a Ràdio
Joventut amb 16 anys i als
20 va integrar-se a l’equip
de transmissions de Futbol
en català de Joaquim Maria
Puyal, a Ràdio Barcelona,
amb qui va treballar durant
catorze temporades. A més
de dirigir i presentar El ma�
de Catalunya Ràdio durant
més de 15 anys, també va
crear, juntament amb Xavier
Bosch, l’espai d’humor ‘Alguna Pregunta Més?’, pel qual
va rebre el Premi Ondas el
1997. El 2009 va conver�r-se
en el corresponsal de TV3
als Estats Units ﬁns al 2013,
any en què es va incorporar
al diari Ara de la mà del seu
primer director, Carles Capdevila.

MEMÒRIA HISTÒRICA

Visita cultural de l’AEUR a les poblacions
on va tenir lloc la batalla de l’Ebre
L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) va organitzar la sor�da cultural ‘La
batalla guiada. Corbera i La
Fatarella’, on els par�cipants
van poder visitar els emplaçaments de la mí�ca batalla
de la Guerra Civil i l’empremta que aquesta va deixar-hi.
La visita va estar guiada per
l’historiador rubinenc Ramon
Batalla. La primera parada
va ser al Poble Nou de Corbera, on Batalla, el pare del
qual havia lluitat al bàndol
republicà, va explicar algunes anècdotes viscudes allà
durant la guerra. La visita va

Fotograﬁa de família dels par�cipants a la sor�da. / Cedida

con�nuar ﬁns a La Fatarella,
on després de dinar, es va
recórrer el poble coneixent la
seva història. Prèviament a la
sor�da, Ramon Batalla havia

ofert una xerrada a l’Ateneu
sobre la República, la Guerra
Civil i el Franquisme, amb especial incidència en la Batalla
de l’Ebre. / DdR

Sor�da a les
bodegues Raimat
i a Gimenells
El Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí-Centre
d’Estudis Rubinencs (GCMRCER) ha organitzat una nova
sor�da dins del cicle Conèixer
Catalunya per al diumenge
17 de juny. En aquesta ocasió, el propòsit és visitar les
bodegues Raimat i el poble
del mateix nom, així com
Gimenells, amb les restes del
seu castell.
La sor�da a aquestes poblacions del Segrià serà de
l’Escardívol a les 8.30 hores
en cotxes par�culars. Per a
més informació, cal trucar
al telèfon 600793022 (Jordi)
o enviant un correu a gcmr.
cer@com. / DdR

Dissabte es lliurarà
el nou pergamí al
gegant Roc
Aquest dissabte 9 de juny es
lliurarà al gegant Roc un nou
pergamí de la ciutat. L’acte,
previst per a les 10 hores,
�ndrà lloc a la sala de plens
de l’Ajuntament, on l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, i la
cap de colla, Fina Hinojosa,
signaran el pergamí, que
inclou una breu història dels
gegants de la ciutat i el que
representen. El lliurament
del document �ndrà lloc a
la plaça Pere Aguilera, on
restaran plantats els gegants
mentre es ﬁrma el pergamí.
Ja amb el pergamí nou, els
gegants Roc i Paula oferiran
un ball a la plaça.
D’altra banda, els Gegants de Rubí van par�cipar
el passat cap de setmana a
la XXIV Trobada Comarcal de
Gegants del Vallès Occidental i Oriental, una ac�vitat
organitzada conjuntament
per les colles geganteres de
Sant Antoni i Sant Pere de
Vilamajor. / DdR

FOTOGRAFIA
Audiovisual sobre Xile de Xavier Oller, a l’Explica’ns el teu rotllo
Xavier Oller va protagonitzar
la darrera sessió de l’ac�vitat
Explica’ns el teu rotllo que
organitza El Grup Fotogràﬁc
‘El Gra’. Oller, ﬁll del membre
d’El Gra Joan Oller, va presentar un audiovisual sobre Xile,
amb el títol ‘Tan lluny, tan
a prop’. El públic va omplir
la seu d’El Gra i la projecció
es va haver de passar dues
vegades.
Oller va presentar un
recull d’imatges de Xile, agrupades per llocs, San�ago, Valparaíso, Illa de Pasqua i San

Una de les imatges de Xavier Oller a Xile. / Xavier Oller

Pedro de Atacama, un excellent reportatge fotogràfic,
amb una visió estè�ca molt
innovadora, amb enquadraments atrevits i composicions

originals que van delectar als
espectadors. Per ﬁnalitzar, es
va obrir una animada tertúlia
i es va oferir un aperi�u als
assistents. / DdR

ESPORTS
FUTBOL | SEGONA CATALANA

Josep Maria Gené serà el nou tècnic
de l’Olímpic la pròxima temporada
JOSÉ VERDE

Josep Maria Gené, un tècnic
amb més de 20 anys d’experiència en el món del futbol,
serà el nou entrenador de
l’Olímpic Can Fatjó per a la
propera temporada. El club ha
arribat a aquest acord amb el
nou tècnic un cop ﬁnalitzada
la temporada.
Gené ha entrenat equips
que han jugat a l’elit de la
categoria juvenil com la Montañesa, la Damm, el Mollerussa o el Lleida i ha format
part del comitè tècnic de la
Federació Catalana de Futbol.
El nou ﬁtxatge de l’Olímpic vol
preparar un projecte esportiu
que permeti no patir a Segona
Catalana, com ha passat en les
últimes temporades.
El nou entrenador ja treballa en els despatxos del
club, buscant acords amb jugadors de la plantilla d’aquesta temporada i estudiant
la incorporació de jugadors
juvenils de l’Olímpic i de l’AE
Josep Maria Gené, per potenciar el primer equip i aportar
tota la seva experiència i

RESULTATS

Josep Maria Gené és el nou tècnic de l’Olímpic. / Cedida

saviesa en el futbol base de
l’entitat. La pretemporada del
primer equip arrencarà el 30
de juliol.
Sopar de ﬁnal de temporada
L’Olímpic va celebrar dissabte
passat el tradicional sopar de
ﬁnal de temporada amb tota
la plantilla i el cos tècnic anterior, format per Juan Carlos
Rodríguez i Toni Corral. Després de sopar, es van lliurar
els trofeus als jugadors més
destacats de la temporada.

Jaume Bracons va rebre
el guardó a la Regularitat,
amb 2.925 minuts disputats,
gairebé 33 partits dels 34
jugats. El màxim golejador
ha estat Rubén Ruiz amb 11
gols i el porter menys golejat
Jaume Bracons, amb 29 en les
33 jornades.
Cal destacar que l’equip
ha estat el menys golejat del
grup 3 de Segona Catalana,
amb 36 gols encaixats. Després del sopar, va continuar la
vetllada amb una festa.

BÀSQUET | BASE

El CEB Sant Jordi disputa els
darrers partits de la temporada
El CEB Sant Jordi va disputar
els darrers partits de la temporada. Els Sots-21 Masculí va
jugar contra el potent CN Terrassa dos partits classiﬁcatoris
per a la ﬁnal de Catalunya de
Preferent. Tot i l’esforç i el bon
joc de tots els jugadors rubinencs, van perdre l’eliminatòria. Des del club, destaquen el
treball intens de l’equip al llarg
de la temporada i com han superat molts entrebancs, com
ara arribar als encreuaments
després d’encarar la segona
fase amb un 0-2.
Per la seva banda, el Júnior del Sant Jordi va disputar
diumenge un partit de molta
entrega davant el CB Girona,
molt superior en alçada i força encertat des de la línia de
triple. Els rubinencs, amb una
banqueta curta d’efectius, van
lluitar cada pilota i van oferir
al públic un molt bon partit,
tot i perdre.
A més, aquell mateix matí
el club lamentava la pèrdua de
Joan-Carles Morales, persona
molt vinculada i estimada al
club, un dels ﬁlls del qual juga
al Júnior i l’altra en l’Infantil
Femení. Tots els jugadors van
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El Premini Masculí va guanyar un torneig a Terrassa. / Cedida

fer un emotiu minut de silenci
inicial i l’1-2-3 Sant Jordi, 1-2-3
Morales del ﬁnal va servir per
retre un homenatge al difunt
i al seu company.
Tornejos
D’altra banda, els equips Premini Masculí i Infantil Femení
van disputar els tornejos de
Sant Pere de Terrassa i Palau
de Plegamans, respectivament, quedant en primera
posició tots dos equips. En el
Femení, va jugar amb especial
emoció la ﬁlla del malaurat
Joan-Carles, el dia abans del
desenllaç final de la seva
malaltia. Van jugar dos bons
partits molt intensos contra
equips de categoria cadet

amb una defensa sòlida de les
rubinenques.
Les properes activitats
del club són el sopar de germanor, que tindrà lloc aquest
dissabte, el Casal d’Estiu i
les jornades de tecniﬁcació
al juliol.
A més es continuen realitzant les jornades de portes
obertes i es comença a preparar la nova temporada. / CEB
Sant Jordi

A Joan-Carles Morales
Descansa en pau, company i amic. Tot el suport
de les persones del Club
Esportiu de Bàsquet Sant
Jordi a la seva familia.

Granollers - Veterans
2-1
Juvenil B - San Cristóbal 3-2
Pablo, Marc i Gerard.
Terrassa - Cadet A
4-2
Alejandro.
Cadet B - Planadeu
6-1
Carlos (2), Sergio (3) i Ernesto.
Jabac - Infantil A
1-4
Lozada, Flores, Saloinas i Zhou.
Can Trias - Infantil B
0-2
Younes i Unai.
Infantil C - St Pere Nord 2-1
Diego i Hakim.
Aleví A - Terrassa
9-3
Axel (2), Daniel, Saúl (2), Quim,
Víctor (2) i Izan.
San Lorenzo - Aleví B
3-6
Xavier, Pérez, Xandry, Jiménez,
Calvillo i Montilla.
Castellbisbal - Aleví C
5-3
Iker, en p.p. i Carlos.
Aleví D - Terrassa
2-3
Izan i Pablo.
Alevín E – Juv. 25 Sep.
4-2
Axel, Alejandro, Sergi i Raúl.
Aleví F - Sant Cugat
3-4
Davi, Iker i Enzo.
Sabadell - Benjamí A
2-5
Mancheño (3), Xavier i Bilal.
Sant Cugat - Benjamí B
0-8
Maher (2), López, Domínguez,
Molinos, Linero (2) i Álex.
Sant Cugat - Benjamí D
7-2
Nazan i Lucas.
Jabac - Prebenjamí A
4-2
Julen.

FUTBOL | SEGONA CATALANA

El Rubí es jugarà aquest
diumenge l’ascens a Tàrrega
La UE Rubí i el Tàrrega UE van
empatar dissabte 1-1 en el
primer partit de la fase d’ascens a Primera Catalana. Un
empat que deixa l’eliminatòria oberta i que es decidirà en
la tornada, aquest diumenge
a les 18 hores a Tàrrega.
Can Rosés es va preparar
dissabte per una gran tarda
de futbol, amb nervis, expectació i bon ambient. El
Rubí va tenir davant un equip
que, de fet, no es jugava res,
ja que el Tàrrega ja ha aconseguit l’ascens a Primera com
a millor segon després que
el Sants hagi pujat a Tercera
Divisió.
El partit es va iniciar amb
domini del Rubí, que va sortir
amb fam de victòria, aconseguint la possessió de la
pilota i arribant amb facilitat
a la porteria defensada pel
Tàrrega. El conjunt rubinenc
va obrir la llauna amb un gol
molt matiner, en el minut 3
de joc, que va materialitzar
Daniel Valero ‘Peque’. Durant
gairebé la primera mitja hora
de joc, el Rubí va ser millor
i va gaudir de més oportunitats, com ara dues rematades al pal. A partir d’aquí,

el Tàrrega es va animar i va
oferir els millors moments
dels visitants a la primera
part, aconseguint el domini
de l’esfèrica i amb múltiples
ocasions. En el minut 34, va
arribar el gol de l’empat, que
va aconseguir Bañuelos.
A la segona part, els
blanc-i-vermells van tornar
a imposar el seu joc, però
sense grans ocasions. A més,
el conjunt lleidatà va establir
una sòlida defensa, amb l’objectiu de preservar l’empat,
tal com ﬁnalment va succeir.
Amb l’1-1, diumenge vinent es jugarà el partit de
tornada al Municipal Joan
Capdevila de Tàrrega. El Rubí
necessita guanyar el partit o
empatar per més d’un gol
per aconseguir ascendir a
Primera Catalana.
Pel que fa a la resta d’eliminatòries, el Tona va guanyar 0-2 a l’Amposta, mentre
que el partit entre el Bescanó
i l’Argentona es va suspendre.
L’Amposta i el Tona estaran
molt pendents del que passi
a Tàrrega, ja que si el Rubí no
aconsegueix l’ascens, els dos
equips pujarien automàticament. / DdR
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PATINATGE | CAMPIONAT DE CATALUNYA

MULTIESPORT | TORNEIG

ESCACS | CAMPIONAT

La rubinenca Clàudia Aguado
es proclama subcampiona de
Catalunya cadet en lliure

Més de 700 espor�stes par�ciparan
al 37è Convisport de Maristes Rubí

Aguado va ser medalla de plata en el campionat. / Cedida

El Club Esportiu Maristes
Rubí organitza aquest cap
de setmana la 37a edició del
Convisport, el torneig anual
que serveix de cloenda de
temporada i que reuneix més
de 700 espor�stes de tres
disciplines: bàsquet, handbol
i futbol sala.
El torneig, que té com
a senyal d’iden�tat la convivència i l’esport, seguirà
sent un lloc de trobada entre
les en�tats espor�ves més
destacades de la ciutat i la
comarca. Entre aquests, hi
par�ciparan equips de molt
nivell, com el Barça CBS, que
serà un dels atractius del
torneig.
El Convisport, que comptarà amb una vuitantena de
par�ts de compe�ció oﬁcial
i d’exhibició –de l’Escola Espor�va i de veterans–, �ndrà
lloc a les pistes de Maristes
Rubí i arrencarà dissabte 9
de juny a les 8.30 hores i acabarà diumenge al migdia.
El format de la compe�ció, que es va renovar l’any

Acte de cloenda
del Campionat
escolar d’escacs i
del curs forma�u

La rubinenca Clàudia Aguado,
integrant del Club Pa�natge
Artístic (CPA) Ripollet, s’ha
proclamat subcampiona de
Catalunya en modalitat lliure
i en categoria cadet, en un
campionat que es va disputar

l’últim cap de setmana de
maig a la localitat tarragonina
d’Alcover. La rubinenca va
sumar 305,6 punts i només va
ser superada per Carla Méndez, qui va aconseguir el �tol
amb 332,2 punts. / DdR

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

Mal ﬁnal per a l’Horitzó A
en una gran temporada
CE HORITZÓ A
LLUÏSOS DE GRÀCIA C

13
43

El primer equip de bàsquet
del Club Espor�u Horitzó va
pa�r una dura derrota en la
ﬁnal de la Copa Catalana de
Primera Divisió davant els
Lluïsos de Gràcia C per 13-43.
Una derrota que posa una
nota negativa a l’excel·lent
temporada que havia realitzat
l’equip ﬁns al moment.
Potser el cansament, la
relaxació o l’absència de l’entrenador, Enric Planas, van
inﬂuir en el baix rendiment
de l’Horitzó A, que es va
veure superat en tot moment
per l’equip gracienc, molt
més concentrat, més ràpid i
més fort �sicament que els
vallesans.

Els jugadors barcelonins
ja van agafar un avantatge de
2-8 al ﬁnal de primer quart i el
van anar augmentant amb el
pas dels minuts ﬁns a arribar
a un marcador certament escandalós que no reﬂecteix la
diferència entre els dos.
Malgrat aquest mal enfrontament de l’equip, aquest
fet no esborrona la gran temporada que ha realitzat el conjunt dirigit per Enric Planas,
que ha aconseguit proclamarse campió de Lliga i subcampió de Copa Catalana.
L’aliniació de l’Horitzó
en aquest par�t va ser: Joan
Lupión (6), Toni Torres (6),
José Roldán (2), Sergio de la
Torre, Efrain Escalona, Helena
Corbella i Jordi Aniento. / CE
Horitzó

Par�t de Bàsquet a les pistes exteriors d’una edició anterior del
Convisport. / Cedida

passat, es repe�rà després
de la bona rebuda que va
tenir per part dels participants. Així, s’ha organitzat
un triangular per cada categoria de bàsquet, futbol sala
i handbol amb l’excepció, a
bàsquet, d’una compe�ció
de semiﬁnals i ﬁnals a les categories d’infan�ls i cadets.
Més de 17 hores de compe�ció espor�va i convivència, que es complementaran
amb diverses activitats i
propostes.
Entre aquestes, durant
tota la compe�ció hi haurà

servei de bar i diverses rifes
amb premis relacionats amb
l’esport. També hi haurà inﬂables, diversos concursos i
venda de marxandatge.
A més, dissabte a la nit
tindrà lloc un gran sopar
de germanor, que aplegarà
unes 400 persones i que estarà amenitzat pel mag local
Mago Ordito, que serà el
mestre de cerimònies i lliurarà els premis a la Regularitat,
a la Progressió i al Compromís que, des de l’any passat,
volen reconèixer els esforços
dels jugadors. / DdR

TIR AMB ARC | LLIGA

Valen Paris acaba sisè en la cinquena
i úl�ma �rada de la lliga Bowhunter
El Club Tir amb Arc Santa
Perpetua va acollir diumenge la cinquena i úl�ma �rada
de la temporda de la lliga
catalana de Bowhunter. Tot
i l’amenaça de pluja, més de
60 arquers van par�cipar-hi,
entre els quals hi havia Valen
Paris, del Club Arquers Rubí,
que aquest any està fent una
gran temporada.
Paris va aconseguir una
excel·lent sisena posició,
amb 259 punts, molt per
sobre dels 185 aconseguits
en la tirada anterior. Ara,

Paris va realitzar una gran compe�ció. / Cedida

cal esperar la classificació
ﬁnal, on ocupa virtualment
la segona posició.

D’altra banda, Marc Lopera, arquer de l’Escola
Catalana de Tir amb Arc
de Rubí, va participar en
la darrera �rada de la lliga
forma�va, disputada dissabte a Begur. Lopera, que va
compe�r en arc compost, va
estar acompanyat pel tècnic
de l’escola rubinenca Raul
Quiles, qui juntament amb
José Antonio Baena, estan
ges�onant l’escola aquesta
temporada amb grans resultats pels joves del club. /
Arquers Rubí

Con�nuant amb l’objec�u de
difusió dels escacs, aquest
pròxim dissabte a par�r de
les 10 hores, l’Associació d’Escacs Rubinenca organitzarà
una ma�nal infan�l d’escacs,
que servirà com a cloenda
del curs escolar 2017-18 i del
Campionat Escolar de Rubí.
La ma�nal d’escacs �ndrà
lloc al carrer Montserrat, a
la cantonada amb el passeig
Francesc Macià, a l’illa de
vianants. Durant l’acte, es
lliuraran els premis del Campionat Escolar. / AER

CICLISME | RUTA

El Club Ciclista
Rubí, a la Marxa
de gran fons
‘La Mussara’
Diversos integrants del Club
Ciclista Rubí van participar
diumenge en la Marxa cicloturista de gran fons ‘La Mussara’,
organitzada a Reus i que va
transcórrer per diverses carreteres de Tarragona.
Pel que fa a les properes
sor�des del club, el grup A sor�rà diumenge a les 7 del ma�
per fer una ruta de 150 km
ﬁns a l’Estany. El recorregut
passarà per Terrassa, Castellar,
Calders, Sant Feliu i Moià ﬁns a
L’Estany, d’anada, i per Avinyó,
Artés, Calders, Sant Llorenç,
Castellar, Terrassa i Rubí, de
tornada.
Per la seva banda, el grup
B sortirà també diumenge,
però a les 7.30 hores, per fer
un i�nerari de 90 km ﬁns a Samalús. El grup passarà per Terrassa, Castellar, Caldes, Santa
Eulàlia, Bigues i La Garriga,
ﬁns a Samalús, i tornarà per
Cardedeu, La Roca, Montcada,
Cerdanyola i Rubí. / CCR

ATLETISME | CURSA

Fondistes Rubí par�cipa en la cursa solidària
de Martorell ‘Entre tots per la salut mental’
Fondistes Rubí va par�cipar
dissabte en la cursa solidària
‘Entre tots per la salut mental’, organitzada a Martorell.
La prova va arrencar al ma�
des de l’Hospital Sagrat Cor.
Els 10 km programats es van
completar per un circuit que
combinava un 40% d’asfalt,
amb un 60% de muntanya i
desnivells.
Cal destacar que dos
membres de Fondistes van
aconseguir pujar al podi:

Par�cipants en la cursa solidària de Martorell. / Cedida

Pedro Sánchez va ser segon
a la seva categoria, mentre
que Josefa Romero va ser
tercera, també a la seva categoria. Francisco Tirado va

fer una marca de 51’44”;
Nicolás López, de 51’46”; Pedro Sánchez, de 55’01”; Iván
Pizarro, d’1h03’46”; i Josefa
Romero, d’1h22’03”. / FR

Esports
Natació | Copa catalana

Els nedadors alevins del Club Natació
Rubí queden sisens a la Copa Catalana
CLASSIFICATS A LA
FINAL TERRITORIAL

El alevins del CNR que van competir dissabte. / Cedida

Josep Manuel Mayoral, campió de Catalunya
Per la seva part, el nedador màster Josep Manuel
Mayoral va competir en el
XXXIV Campionat de Catalunya Obert Màster, disputat
a les instal·lacions del CE
Mediterrani durant tot el
cap de setmana. Mayoral
es va proclamar campió de
Catalunya en la prova dels
100 m papallona i subcampió
en la dels 50 m papallona,
en la categoria de més de
55 anys.
D’altra banda, diumenge

va ser el torn de Joan Carles
Hernández, nedador d’aigües
obertes del CN Rubí, que va
competir a la Swim Estartit
5,5 km, proclamant-se subcampió en la categoria de
més de 40 anys i assolint la
13a posició de la general.
Final territorial benjamí al
Campionat de Catalunya
Els dies 8, 9 i 10 de juny, es
disputa a les instal·lacions
del Club Natació Sant Andreu
la final territorial benjamí
a nivell català, és a dir, el
Campionat de Catalunya. Els

Clàudia Gómez
48a en Q64 estils 11 anys
13a en 200 m estils 11 anys
Fabio Cagigos
22è en 200 m lliures 11,5
anys
46è en Q64 estils 11,5 anys
Aran Pina
13è en 200 m estils 11,5
anys
40è en Q64 estils 11,5 anys
Nil Monleon
56è en 100 m lliures 10,5
anys
46è en Q64 estils 10,5 anys
Oscar van Doorn
25è en 100 m lliures 10,5
anys
32è en Q64 estils 10,5 anys
Pol Ramos
6è en Q64 estils 9,5 anys
Raúl Montero
43è en Q64 estils 9,5 anys

nedadors classificats del Club
Natació per disputar-la i les
proves són Clàudia Gómez,
Fabio Cagigos, Aran Pina, Nil
Monleon, Oscar van Doorn,
Pol Ramos i Raúl Montero.
D’altra banda, l’equip
de natació participarà en el
Trofeu d’Estiu del CE Mediterrani. / CNR

atletisme | campionat de catalunya

Jan Badia, en obstacles, i Kilian Miras, en
llançament de pes, campions de Catalunya
L’Estadi Joan Serrahima de
Barcelona va acollir el cap
de setmana els Campionats
de Catalunya Sub-18, Sub-20
i Sub-23, que van comptar
amb la participació de més
d’un miler d’atletes catalans
que lluitaven pels títols autonòmics. Per part de la Unió
Atlètica Rubí (UAR), hi va
haver una gran participació
i una gran pluja de medalles
i finalistes, la gran majoria
dels quals disputaran el
Campionat d’Espanya.
En la categoria Sub-18, la
UAR va obtenir dos ors i dos
bronzes. Jan Badia i Kilian
Miras van quedar campions de Catalunya i Gerard
Merino va ser medalla de
bronze.
Badia va aconseguir l’or
en els 2.000 m obstacles
amb una marca de 6’16”36
i el bronze en alçada amb
una marca d’1,86 m. Per la
seva banda, en llançament
de pes, Miras va aconseguir l’or amb una marca de
16,01 m i va estar molt a
prop de batre el rècord dels
campionats. Gerard Merino

Natació | Diada

El CNR, guardonat com un dels
millors clubs de Catalunya
La Federació Catalana de Natació
va lliurar dilluns a
la nit els guardons
anuals en un acte
que ja és un clàssic
pels esports aquàtics de casa nostra,
la Diada de la Natació Catalana. La
nit va començar
amb l’entrega de
premis als millors
clubs catalans, entre els quals hi ha el
Club Natació Rubí,
que es va endur el Els representants del CNR i la waterpolista
premi al 15è millor rubinenca Paula Rutgers. / Cedida
club de Catalunya.
El club rubinenc va estar re- Entre elles, la waterpolista
presentat pel seu president, rubinenca Paula Rutgers,
David Ortiz, que va ser qui portera de la selecció.
va recollir el premi, i el vocal
La diada la va rubricar el
Santiago Ruiz.
director general dels 33ns
Les competicions inter- Campionats d’Europa de
nacionals amb presència Waterpolo Barcelona 2018,
catalana també van rebre Eugeni Ballarín, que amb la
guardons, així la selecció mascota Wopit, va presentar
espanyola femenina júnior, les novetats del campionat i
amb totes les medallistes va explicar com es desenvocatalanes, també va pujar luparà la competició contia l’escenari del Mercat del nental aquest mes de juliol a
Born, on va tenir lloc l’acte. les Piscines Picornell. / CNR

Waterpolo | Copa Federació

El Sènior Masculí consolida
la segona posició a la Copa
Federació a falta de dues jornades

va ser Marta Queralto, en
llançament de pes, que va
ser sisena amb una marca
personal de 10,10 m.
En categoria Sub-23, Oriol Bravo va representar la
UAR en els 400 m tanques.
Bravo va assolir la setena posició a la final amb un temps
d’1’03”12.

Jan Badia, Kilian Miras i Gerard Merino van pujar al podi. / Cedida

va aconseguir el bronze en
salt llargada amb un salt de
6,58 m.
David Jiménez, també
en salt de llargada, va ser
cinquè, amb una marca de
6,56 m, a només dos centímetres de la medalla, ja que
va saltar 6,56 m. Jiménez

també va fer els 100 m llisos,
aturant el cronòmetre en
11”34 a la final i quedant en
setena posició.
D’altra banda, Jan Soler
va ser cinquè en els 3.000
m llisos i va fer marca personal, amb 9’18”94. L’única representant femenina

Campionat d’Espanya Sub14
Per la seva banda, Marc
López i Violeta Vilches van
disputar a San Fernando, a
Cadis, el Campionat d’Espanya de Proves Combinades,
on van competir en salt de
llargada, javelina i 1.000 m
llisos. Tot i que no van fer
podi, cal remarcar les dues
marques al salt de llargada
amb 4,58 m de López i 4,62
m de Vilches.
Amb la selecció
Jan Badia i Kilian Miras han
estat seleccionats per participar al Campionat d’Espanya per seleccions autonòmiques d’aquest cap de
setmana. / UAR

Combinat de jugadors sèniors del CNR, que va disputar un amistós
contra una selecció gironina. / Cedida

El Sènior Masculí de waterpolo va disputar dijous de la
setmana passada la cinquena
jornada de la Copa Federació i
es va imposar al CN Granollers
per un clar 5-11. A manca
de dues jornades, l’equip se
situa a dos punts del primer
classificat.
Diumenge, un combinat
de jugadors sènior del CN Rubí
va disputar un partit amistós
contra una selecció gironina

resultats

Els nedadors i nedadores
alevins del Club Natació Rubí
(CNR) van disputar dissabte
la Copa Catalana aleví al municipi de Cambrils. Després
d’acabar la Lliga Catalana
en 64a posició de 85 clubs
(5 posicions més respecte
a la temporada anterior),
l’equip es va classificar per
disputar la Copa en el grup
D sud, format per 12 clubs.
Els alevins, que anaven en
novena posició abans de disputar la Copa, van realitzar
una competició excel·lent,
rebaixant la majoria de les
seves marques i finalitzant
en la sisena posició.
Pel que fa als benjamins,
aquests van finalitzar la lliga
en 31a posició d’un total de
83 clubs (12 posicions més
respecte a la temporada anterior), i l’equip prebenjamí
va acabar en 43a posició de
73 clubs (millorant 14 posicions respecte a la temporada
anterior). A més, dissabte els
equips infantil, júnior i sènior
de natació van participar
en el Trofeu d’Estiu del CN
Badia.
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de waterpolo en homenatge
a Lluís Masberenguer, històric
cap de les seccions de natació
i waterpolo del GEiEG i delegat a Girona i Osona de la Federació Catalana de Natació.
Els jugadors rubinencs es van
imposar per 11-16.
D’altra banda, aquest divendres, el Sènior Masculí A
s’enfrontarà al CN Premià a
la població maresmenca, a
partir de les 21 hores. / CNR

Cadet Femení - CN Sant Feliu		
Infantil Femení - UE Horta		
Juvenil Femení - CN Sant Feliu
CN Sant Feliu - Juvenil Femení		

7-14
8-5
13-10
9-9

