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«Quan els carrers d’una ciutat ofereixen interès, la ciutat sencera ofereix interés» (Jane Jacobs, periodista i urbanista dels EUA)
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Els joves demanen més concerts
a l’aire lliure i de grups locals
REDACCIÓ

Més d’una cinquantena de joves es van reunir dissabte a la Torre
Bassas. / Localpres

Més d’una cinquantena de
joves entre 12 i 30 anys es
van reunir dissabte a l’Espai
Jove Torre Bassas per par�cipar en la redacció del Pla
Local de Joventut, en una
sessió que va comptar amb
la presència de l’alcaldessa,
Ana M. Mar�nez, i la regidora de Serveis a les Persones,

Marta García.
Entre les demandes i reivindicacions del col·lec�u,
destaca, en matèria d’oci i
cultura, la voluntat que hi
hagi més concerts a l’aire
lliure i amb més presència
de grups locals, així com
facilitats per les bandes
rubinenques per assajar.
També s’ha reclamat que es
programin més ac�vitats al

Centre Cívic d’El Pinar i que
a Rubí hi hagi un cinema.
En relació a l’espai i els
equipaments públics, el
col·lec�u ha reivindicat un
millora en la neteja i el manteniment d’instal·lacions i
parcs, així com també una
ampliació en l’horari de
la Biblioteca, més ajuts al
transport públic i espais autoges�onats per en�tats.
En esport i salut, el jovent reclama més pistes
esportives per a la pràctica d’esports més enllà
del bàsquet i del futbol, i
més suport d’especialistes
en psicologia als ins�tuts.
També s’ha posat sobre la
taula la necessitat de tenir
més eines per lluitar contra
l’assetjament escolar, dins i
fora de les aules.
Pel que fa a la formació, les propostes que van
sorgir van encaminades a
l’orientació dels alumnes
de Secundària, iniciatives
que afavoreixin la formació
dual i la demanda d’un
ventall més ampli de propostes acadèmiques. També
creuen que calen propostes
de més nivell i de qualitat al

Rubí Forma.
Per úl�m, en relació a
l’associacionisme, les propostes apunten a la necessitat d’un hotel d’en�tats,
millores en l’accés a les
subvencions i més espais de
debats i fòrums perquè els
joves s’expressin.
Segons l’alcaldessa, a
través de la confecció del
nou Pla de Joventut, es persegueix l’objec�u que “tots
els joves trobin oportunitats
de vida en tots els àmbits a
la ciutat”.
A més de deﬁnir les propostes, els joves van jugar
a deﬁnir el jovent de Rubí,
un treball del qual va sorgir
un perfil de jove creatiu,
amb talent, tolerant, lluitador, obert i amb molt
potencial.
Les persones que no van
poder assis�r a la xerrada
però que vulguin fer arribar les seves propostes, ho
poden fer ﬁns al 16 de juny
a través del correu electrònic rubijove@rubijove.cat,
o a través d’un missatge
de Whatsapp al número
630 766 379 o a les xarxes
socials.

A ﬁnals d’any es plantaran
els arbres que subs�tuiran
les espècies re�rades
L’Ajuntament de Rubí està
duent a terme les tasques
de subs�tució d’arbrat viari mort o en mal estat per
noves espècies a diferents
carrers de la ciutat. Amb
aquest projecte, inclòs al
Pla d’inversions 2017, el
consistori pretén plantar
exemplars més adequats a
l’entorn en aquelles zones
on l’amplada de la vorera
ho perme�.
En aquests moments
s’està executant la primera part d’aquesta actuació,
que consisteix en la re�rada dels arbres. Les noves
varietats es plantaran a
la tardor, l’època de l’any
més idònia per fer-ho,
segons l’Ajuntament.
Segons l’administració local, el creixement
de les arrels d’aquests
arbres, que es trobaven
prop del ﬁnal de la seva
vida ú�l, havia provocat

desperfectes a les voreres, fet que diﬁcultava la
circulació dels vianants.
D’altra banda, la re�rada
d’aquests exemplars ha
permès guanyar espai, fet
que facilitarà el pas a les
persones amb mobilitat
reduïda i als cotxets de
nadons.
El projecte contempla
la res�tució de la vorera
amb paviment o terra
compactada als escocells
on hi havia els arbres. Cap
al novembre està previst
recuperar part d’aquests
exemplars, l’època de
l’any més idònia per a la
plantació, quan comença
a fer fred.
L’objectiu és plantar
els exemplars que s’adaptin millor a les característiques de cada zona,
de manera que no es reprodueixin els mateixos
inconvenients. / DdR
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Les tricampiones del Cent Pa�ns
seran pregoneres a la Festa Major 2017
L’alcaldessa de Rubí ho anuncia per sorpresa durant la recepció al club amb mo�u del triplet

Ainhoa Merino:
“És un honor fer
el pregó i fa il·lusió
que ens ho hagin
proposat”

MARTA CABRERA

Després de proclamar-se
campiones de la Lliga Elit,
de la Copa de la Reina i de
la Lliga Europea, les jugadores del Cent Pa�ns �ndran
l’honor de par�cipar en el
tradicional pregó de Festa
Major, que �ndrà lloc al balcó de l’Ajuntament el 28 de
juny i que servirà per obrir
la festa gran de la ciutat.
L’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Martínez, va fer
l’oferirment a l’equip rubinenc, que ja ha acceptat,
durant la recepció oficial
que l’Ajuntament de Rubí va
organitzar al club pe triplet
aconseguit pel Sènior Femení. “Volem que tothom
s’assabenti que tenim un
equip que ha aconseguit
tres �tols històrics”, va aﬁrmar Mar�nez, qui va agafar per sorpresa l’entitat,
que es va assabentar en

El Sènior Femení del Cent Pa�ns tornarà al balcó de l’Ajuntament el 28 de juny per fer el pregó. / M.C.

el mateix moment de la
recepció.
La capitana del Cent
Pa�ns, Ainhoa Merino, va
reconèixer que l’anunci de
l’alcaldessa l’havia deixat en
“xoc”, però que acceptava,
en nom de l’equip, el repte

L’alcaldessa
avança que hi
haurà un segon
pregoner, repe�nt
la fórmula
de l’any passat

de ser pregoneres. “És un
honor fer el pregó i fa illusió que ens ho hagin proposat, a veure com surt”, va
assenyalar Merino.
Fonts municipals han
explicat que les noies del
Cent Pa�ns no seran les úni-

ques pregoneres de la Festa
Major de Sant Pere.
Tot sembla indicar que
es repetirà el format de
l’any passat, quan la rubinenca Bea Or�z i el cantant
Antonio Orozco van fer el
pregó plegats. En aquest

cas, podria ser Carlos Baute, qui ofereix enguany
l’espectacle inaugural el 28
de juny, qui sigui l’altre pregoner i acompanyi a les tricampiones del Cent Pa�ns
al balcó de l’Ajuntament.
També hi ha altres detalls de la Festa Major que
encara no s’han fet públics. Falta per conèixer el
guanyador del concurs de
cartells de la Festa Major
2017, que es convertirà
en la imatge de la Festa de
Sant Pere.
Podeu trobar més informació
sobre la recepció al
Cent Patins a la pàg. 29
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Recollida de signatures per millorar
l’estat de les àrees per a gossos
REDACCIÓ

Una rubinenca usuària de
les àrees d’esbarjo per a
gossos ha impulsat una recollida de signatures per tal
de reclamar a l’Ajuntament
que mantingui en millors
condicions aquests espais
reservats a les mascotes. De
moment, la pe�ció, que es

vehicula a través de Change.
org, ja ha aconseguit gairebé 500 signatures.
Els signants de la pe�ció
critiquen que “el manteniment de les zones per
gossos és deplorable” i que
estan plens de “bardisses
que fan mal a les mascotes,
alguns usuaris han hagut de
portar el gos al veterinari

per infeccions en orelles i
vies respiratòries causades
per les espigues” i consideren que actualment aquestes àrees per animals són
“un niu de puces i paparres
perquè no hi ha un tractament higiènic i sanitari”.
A més, afirmen que
l’Ajuntament ha recaptat
diners a través de multes

per conductes incíviques
relacionades amb la �nença
responsable d’animals, però
que “aquests diners no han
rever�t en una millora de
les condicions de les zones
d’esbarjo per a gossos”.
Un cop la pe�ció arribi
a les 500 signatures, les reivindicacions es faran arribar
a l’alcaldessa.

L’Ajuntament aﬁrma que desbrossa
amb regularitat les zones per gossos

Els usuaris de les zones d’esbarjo per a gossos reclamen un millor
manteniment dels espais. / M.C

El consistori afirma que
s’està seguint el calendari previst per arranjar les
diverses zones d’esbarjo
per gossos que hi ha a la
ciutat, unes tasques que
consisteixen a instal·lar
fonts, desbrossar o arranjar
el sòl. En el cas de l’àrea del
Parc de la Pau i la Natura,
després de les queixes dels
usuaris, l’Ajuntament diu
que es va desbrossar a
principis del 2017.
Segons fonts del consistori, es fa una neteja

d’aquests espais entre dos
i tres cops per setmana: es
netegen les papereres i es
re�ren els excrements que
els propietaris no hagin
recollit.
D’altra banda, l’Ajuntament aﬁrma que revisarà
els elements que no funcionin correctament, com ara
tanques o portes, i avança
que fa pocs dies va aprovar
la contractació d’una empresa externa per desbrossar bona part de la ciutat de
forma extraordinària.

Arriba una nova edició de La Bo�ga al Carrer
La Bo�ga al Carrer, organitzada per Comerç Rubí, torna
aquest dissabte al centre de
la ciutat. La principal novetat
d’enguany és que per primer
cop també hi participa el
Mercat de Rubí, que organitza, conjuntament amb
Comerç Rubí, una sardinada
a la plaça del Mercat durant
tot el ma� i migdia.
Per gaudir d’un plat de
sardines, caldrà presentar
dos �quets de compra del
mateix dia del Mercat o
qualsevol comerç associat

a Comerç Rubí.
En aquesta 12a edició
de La Bo�ga al Carrer, està
prevista la par�cipació d’un
centenar de comerciants
aproximadament, que installaran les seves paradetes entre les 10 i les 21 hores a l’illa
de vianants i a les places
Catalunya, Doctor Guardiet
i Pere Esmendia.
També hi haurà promocions, activitats, música,
actuacions i exhibicions; i
alguns establiments oferiran
tapes. / DdR

Els comerciants oferiran promocions i descomptes als visitants de
La Bo�ga al Carrer. / Arxiu
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CCOO acusa l’Ajuntament de “mala
ges�ó” de la llar d’infants La Bruna
REDACCIÓ

La secció sindical de Comissions Obreres (CCOO)
ha denunciat a través d’un
comunicat enviat als mitjans
de comunicació la mala ges�ó de l’Ajuntament de Rubí
respecte a la llar d’infants La
Bruna, un centre de �tularitat municipal.
En aquest text, el sindicat alerta que hi ha dues
professionals que tenen
la jornada reduïda i que el
consistori no ha contractat
personal per cobrir les hores
en què aquestes no hi són al
centre. A més, apunten que
hi ha quatre persones més
que tampoc fan l’horari laboral complet dels infants i,
per tant, que totes les tardes
falten a l’escola 6 persones
a les aules d’atenció directa
als infants d’una plan�lla de
16 professionals.
A banda d’aquesta queixa, també alerten que quan
hi ha una baixa laboral d’una
educadora, passen almenys
tres setmanes abans que es

Façana de l’escola bressol municipal, situada al carrer Calderón de
la Barca. / Arxiu

cobreixi i que quan la baixa
és entre el personal de cuina o de neteja, directament,
no es cobreix.
Per úl�m, CCOO aﬁrma
que, tot i estar ja al mes
de juny, el personal que
treballa a l’escola bressol

La Bruna encara no té el
calendari laboral del 2017
aprovat.
L’Ajuntament nega les acusacions del sindicat
El consistori ha negat les
acusacions de CCOO i con-

sidera que “no s’ajusten a
la realitat”. Sí que reconeix
que durant una franja horària, concretament de 16
a 16.30 hores, manca un
professional, un fet que es
deu a “reduccions horàries
de les quals es beneficia
una part del personal”. No
obstant això, l’Ajuntament
diu que està treballant per
solucionar-ho.
Sobre les baixes, l’administració local diu que hi ha
una persona contractada
que cobreix els dies que les
educadores tenen dies de
lliure disposició o per reconeixement de l’an�guitat, i
asseguren que “mai queden
vacants”.
Per úl�m, l’Ajuntament
recorda que la normativa
marca que hi ha d’haver 12
educadores al centre, quan
actualment n’hi ha 16; i que
actualment el consistori es
fa càrrec de la seva part del
ﬁnançament de l’escola i de
la part corresponent de la
Generalitat, que va re�rar
el 2014 la par�da.

Per a infants i joves de 3 a 16 anys
INSCRIPCIONS OBERTES
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Rubí condemna els
atemptats de Londres
La ciutat s’ha tornat a manifestar aquest dimarts en
contra de la violència amb
motiu del doble atemptat que ha patit Londres
aquest diumenge. Els atacs
han suposat la mort de
set persones i una cinquantena més han resultat
ferides. Entre les víctimes
mortals, hi ha l’espanyol
Ignacio Echeverría. Així
ho va confirmar la seva
família i la policia britànica
quatre dies després de
l’atemptat.
Echeverría va mantenir una actitud exemplar
durant els atemptats en
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intentar salvar una dona
que estava sent apunyalada per un dels terroristes
al Borough Market. Segons
testimonis, els altres dos
atacants van agredir l’espanyol.
Una vegada més, el
silenci ha estat la forma
de demostrar la solidaritat amb les víctimes i els
seus familiars, així com
per mostrar el rebuig a la
violència.
Representants de diversos partits polítics, ciutadania i personal municipal
s’han concentrat a les portes del consistori. / DdR

Representants polítics durant el minut de silenci. / Cedida

Els Mossos desmantellen un punt de
venda de drogues al 25 de Setembre

La Policia va trobar 5.500 grams d’haixix i 27.840 euros en metàl·lic. / Mossos d’Esquadra

REDACCIÓ

Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de
Rubí van detenir el 2 de juny
un home de 39 anys, nacionalitat marroquina i veí de
Rubí, per un delicte contra
la salut pública per tràﬁc de
drogues.
Els agents van iniciar la
investigació després de relacionar aquest home, a qui
havien aturat diverses vegades amb haixix a sobre, amb

la venda al detall d’aquest
estupefaent. Un cop identiﬁcat el presumpte traﬁcant,
els agents van organitzar un
dispositiu de seguiment i van
comprovar que el traﬁcant
es movia sempre pel barri
del 25 de Setembre de Rubí.
També van localitzar compradors que duien l’haixix
per consum propi després de
trobar-se amb el detingut.
Amb tota aquesta informació, es va procedir a la
seva detenció per desman-

tellar el punt de venda de
droga, una operació en la
qual van participar la Unitat de Seguretat Ciutadana
(FURES), la Unitat Canina i
l’Àrea Regional de Recursos
Operatius (ARRO).
Durant l’entrada i l’escorcoll del pis, es van localitzar
5.500 grams d’haixix, 27.840
euros en metàl·lic i diversos
estris per mesurar i distribuir
la droga. L’home va passar a
disposició judicial l’endemà i
va ingressar a la presó.

Llum verda a la
nova normativa
que regula les
subvencions
públiques als
casals d’estiu
El Ple ha aprovat per unanimitat les bases reguladores
de les subvencions per a
l’organització de casals d’estiu per a infants de la ciutat.
Es tracta d’un nou marc
normatiu que estableix les
aportacions econòmiques
que fa l’Ajuntament per ajudar les entitats que organitzen casals d’estiu als centres
educatius públics i que han
de garantir la igualtat d’accés
als infants.
Enguany, el consistori ha
incrementat en 10.000 euros
la partida dedicada a subvencionar aquestes activitats.
Concretament, s’ofereix una
boniﬁcació de 10 euros per
nen i setmana i descomptes
per a germans, infants de
famílies nombroses i famílies monoparentals. A més,
l’Ajuntament també contracta monitors per als nens amb
diversitat funcional i ofereix
suport especíﬁc des de l’àrea
de Serveis Socials. / DdR
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Obres a la
carretera de
Terrassa, el carrer
Can Serra i el Pont
de Can Claverí
Aquest dimarts s’han iniciat diverses actuacions
de millora de la xarxa
de clavegueram de la
carretera de Terrassa i
de la xarxa d’abastament
d’aigua de la zona de
Can Serra, uns treballs
que afectaran la circulació de vehicles. A la
carretera de Terrassa,
entre la Policia Local i la
BP-1503, es renovarà un
tram del col·lector del
clavegueram.
També han començat
ja les obres de subconducció d’una canonada
d’aigua potable sota la
riera de Rubí des del
carrer de Can Serra ﬁns
a la zona d’aparcament
de la carretera C-1413.
Els treballs es desenvoluparan en tres fases
que impliquen diferents
afectacions al trànsit.
Es preveu que el 23 de
juny la zona recuperi la
normalitat. / DdR

Les voreres del carrer són molt estretes. / Iban Coca

Ampliació de les voreres d’un
tram del carrer General Castaños
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí iniciarà a par�r de la setmana
vinent les obres de millora
d’un tram del carrer General
Castaños amb la voluntat de
millorar l’accessibilitat de la
via i facilitar la connexió a
peu ﬁns a la Biblioteca.
Al tram del carrer entre
els carrers Plana de Can
Bertran i Quevedo, cap de
les dues voreres supera els
90 cm d’amplada. Per corregir aquesta situació, es

proposa ampliar-les ﬁns als
2,2 metres. Això suposarà
eliminar la ﬁlera d’aparcaments que hi ha actualment,
on hi caben estacionats uns
sis vehicles.
A més de l’ampliació
de les voreres, es canviarà
l’enllumenat públic, ja que
l’actual es troba obsolet i
instal·lat sobre pals de fusta. També es crearan nous
embornals.
Les obres han estat
adjudicades a l’empresa
Construcciones Fertes per

68.908,88 euros i el termini
d’execució és de 3 mesos.
Es preveu que a principis de
setembre ja es�gui acabada
l’obra.
Afectació al trànsit
Les obres de remodelació
implicaran desviaments de
trànsit, ja que el tram quedarà tallat.
Per garantir l’accés als
veïns als diversos carrers de
l’entorn, es canviarà el sen�t
de circulació actual en un
tram del carrer Quevedo.

7

8

ACTUALITAT

Divendres, 9 de juny de 2017

El Consell dels Infants
demana millorar el paviment
de la rambla del Ferrocarril
El Consell Consultiu dels
Infants i Adolescents de Rubí
va tancar el curs la setmana
passada amb una sessió
plenària presidida per l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez.
La trobada va servir per fer
balanç de la tasca realitzada,
així com per traslladar les
inquietuds i suggeriments
a la màxima responsable
municipal.
Els infants han demanat
millorar el paviment de la
rambla del Ferrocarril, ja que
hi ha rajoles que es mouen;
augmentar la periodicitat
del desbrossament de males
herbes al nucli urbà i a les
urbanitzacions; omplir de

colors l’illa de vianants per
donar sensació d’alegria i
crear un carril bici que uneixi
les urbanitzacions amb el
nucli urbà.
Els consellers també van
elogiar algunes actuacions
realitzades recentment a la
ciutat, com la col·locació de
gronxadors pensats per a
infants amb diversitat funcional a diferents parcs de
la ciutat o l’organització del
concert de Los 40 Principales.
Finalment, l’alcaldessa va
convidar el Consell a fer propostes en la millora del parc
de Ca n’Oriol i l’ampliació de
l’illa de vianants. / DdR

L’alcaldessa i la regidora de Serveis a les Persones, amb els representants del Consell Consul�u dels Infants i Adolescents. / Localpres

Alumnes rubinencs par�cipen en els mercats
d’intercanvi d’objectes de segona mà
La proposta, que aplega uns 750 estudiants de 6è de Primària
i 1r d’ESO, vol promoure un consum responsable i sostenible

de 8 intercanvis entre 4
instituts i 7 escoles de la
ciutat, on l’alumnat �ndrà
l’oportunitat d’intercanviar
objectes personals que no
fa servir o objectes que
hagin creat els nois i noies
amb les seves mans i la seva
imaginació.

REDACCIÓ

Uns 750 estudiants rubinencs realitzaran ﬁns al 20
de juny petites sessions
de mercats d’intercanvi
d’objectes de segona mà i
manualitats. Amb aquesta
ac�vitat, adreçada als alumnes de 6è de primària i de 1r
d’ESO, es pretén promoure
una idea de consum responsable i més sostenible,
allargant la vida útil dels
objectes. La proposta s’emmarca en la celebració del
Dia Mundial del Medi Ambient, que es va commemorar
el 5 de juny.
Enguany, el Servei Educa�u de Residus ha tornat
a programar aquesta ac�vitat, que l’any passat, en la
seva primera edició, va tenir
molt èxit entre l’alumnat
dels centres participants,
ja que durant el procés de
negociació i d’intercanvi
s’atorga un valor als objectes. “L’intercanvi és una

L’any passat, els mercats d’intercanvi van tenir molt èxit entre
l’alumnat. / Cedida

manera de consum responsable, ja que el que per uns
pot ser un residu, per altres

L’experiència
promou el consum
responsable i la
reducció de residus

pot esdevenir un tresor”,
explica el regidor de Medi
Ambient, Moisés Rodríguez.
D’aquesta manera, també
es redueixen els residus i
es fomenta un consum més
responsable.
Durant aquests dies,
s’han programat un total

Intercanvi d’objectes i d’experiències
L’ac�vitat compta amb un
valor afegit: l’intercanvi
d’experiència entre alumnes
de diferents cicles. L’objec�u d’aquesta organització és
que, aquells infants que es
troben en un punt de transició i canvi cap a l’adolescència, així com cap a un nou
format de centre educa�u
─l’ins�tut─, puguin normalitzar la transició. “La idea és
que �nguin l’oportunitat de
compar�r les seves inquietuds amb altres adolescents
que tot just acaben de passar per aquesta vivència”, ha
comentat Rodríguez.

Hello international school: un El CEE de Ca n’Oriol s’ampliarà
centro de idiomas único en Rubí
2

amb una nova ala de 260 m

H

ello International School no
es el único centro de idiomas
de Rubí, pero sí puede llevar
a gala que es un centro único
en esta ciudad.
Su peculiaridad radica en que destaca por
ofrecer una enseñanza muy personalizada y
participativa, impartida en grupos homogéneos y reducidos. Ello tiene lugar porque en
este centro el propósito es, desde hace mas
de veinte años, conseguir que los alumnos
lleguen a dominar la lengua que estudian
de una manera amena, personal y humana.
Para ello, nada como la transmisión de conocimientos de persona a persona, es decir,
una relación de profesor a alumno directa,
sin mediaciones tecnológicas, que no hacen
sino ralentizar o hacer que el aprendizaje se
realice de forma más lenta e imprecisa.
Hello International School intenta que
el alumno se encuentre estimulado para ser
él el primer interesado en estudiar el idioma,
Para conseguirlo, la ﬁlosofía del centro es
hacer unas clases participativas, prácticas y
comunicativas, basándose en la comprensión y la expresión del idioma, tanto en el
aspecto oral como en el escrito, y pudiendo
estudiar con un cómodo horario de mañana,
tarde y noche.
Todas las actividades desarrolladas en
el centro las realizan profesionales de con-

REDACCIÓ

trastada valía.
Otras disciplinas que se llevan a cabo en
Hello International School son la preparación de los alumnos para exámenes oﬁciales
(First Certiﬁcate, CAE, Proﬁciency, etc.),
las clases dedicadas a personal de empresa,
tanto en el centro como en las propias empresas, así como un servicio de traducción
e interpretación realizado por traductores e
intérpretes profesionales.
En resumen, nos encontramos con
una academia donde priman las relaciones
humanas y donde la simpatía se traduce en
buenos resultados.
Texto cedido por Pere Solà
Gerente del centro de idiomas

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

El Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol, l’Associació de Mares i Pares
(AMPA) del centre i l’Ajuntament han formalitzat el
compromís per ampliar les
instal·lacions. El projecte
acordat contempla una
nova ala de 260 m2 que
acollirà una cuina, una
sala polivalent, dues aules
i lavabos. Es preveu que
els treballs de construcció comencin a ﬁnals del
2018, amb un pressupost
de 326.000 euros. El disseny de la nova ala deixa
la porta oberta que, en un
futur, s’hi sumi una segona
planta.
Amb aquesta ampliació es dona resposta a les
necessitats específiques
de l’alumnat, ja que es crearà un recurs que facilitarà
la transició de l’àmbit acadèmic cap al sector laboral
o ocupacional. Així doncs,
els beneﬁciaris d’aquesta
ampliació seran els alum-

L’alcaldessa i la regidora de Serveis a les Persones es van reunir
amb representats de l’escola i de l’AMPA. / Cedida

nes que estan a punt de
ﬁnalitzar el seu i�nerari a
l’escola.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, destaca “el salt
qualitatiu que suposarà
l’ampliació, ja que donarà
una millor atenció i preparació als usuaris que ﬁnalitzen
el seu recorregut al centre”.
Per la seva banda, la regidora de Serveis a les Persones,
Marta García, ha remarcat
que “la prioritat sempre
és treballar per la inclusió i

millorar la qualitat de vida
i les oportunitats pels collec�us que tenen necessitats especials”.
El projecte d’ampliació
del CEE de Can n’Oriol s’ha
treballat amb diversos
grups municipals i la intenció de l’equip de govern
és sumar aportacions de
la resta de formacions
polí�ques durant el procés d’aprovació deﬁni�va,
que s’haurà de votar al Ple
municipal.

PUBLICITAT
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El Ple aprova una vintena de
projectes del Pla d’inversions 2017

Tot i facilitar l’aprovació, la majoria dels grups de l’oposició
reclama un projecte global de ciutat i no anar fent ‘pedaços’

-[ERC-Junta de Portaveus]
Per eradicar l’ús del Glifosat
a Rubí
Unanimitat

cristina carrasco

El Ple de l’Ajuntament ha donat llum verda a una vintena
d’actuacions, pressupostades
en prop de 3 milions d’euros,
incloses en el Pla d’Inversions
2017. La tinent d’alcalde Maria Mas va defensar el paquet
d’actuacions presentat pel
govern, apuntant que són la
primera fase d’un projecte de
millora integral de la ciutat.
Segons Mas, aquest projecte persegueix diferents
objectius com millorar l’accessibilitat de la ciutat, fer de
Rubí una ciutat de la infància,
donar suport a l’activitat econòmica millorant els polígons
industrials i crear una xarxa
de carrils bici per potenciar
la mobilitat sostenible. La
regidora va assenyalar que en
el proper Ple es presentaran
la resta de projectes del Pla
d’Inversions, que ascendeix
a 6,3 milions d’euros.
Entre les actuacions
aprovades en aquesta darrera sessió plenària, hi ha
la remodelació de diversos
carrers, millores als polígons
industrials i l’arranjament de
camins i carrils bici. Tots els
projectes van rebre el suport
del PSC, C’s, el PP i el regidor
Sergi Garcia. La resta de grups
van votar favorablement o
es van abstenir en funció de
cadascun dels projectes.
Malgrat no rebre cap vot
negatiu, la majoria dels grups
de l’oposició van coincidir en
qüestionar els criteris per
prioritzar del govern i en la
manca d’un projecte global
de ciutat, ja que molts d’ells
consideren que aquestes
actuacions són per anar fent

MOCIONS APROVADES
-[PSC] Per l’adopció de mesures
en relació a la reforma laboral
i condicions contractuals dels
treballadors
Sí: PSC, ERC, AUP, ICV, CDC,
VR, regidors no adscrits i Sergi
García
No: PP
Abst.: C’s

-[C’s] Per a la promoció dels
E-sports a Rubí
Sí: PSC, C’s, PP i Sergi García.
No: AUP, ICV i regidors no adscrits
Abst.: ERC, CDC i VR
-[C’s-Junta de Portaveus] Per
luitar contra la pobresa femenina
Unanimitat

El Ple es va celebrar dijous de la setmana passada. / C.C.

la ciutat ‘a pedaços’.
En aquest sentit, Xavier
Corbera, portaveu d’ERC,
creu que molts d’aquests projectes podrien condicionar
grans actuacions pendents
com la remodelació integral
del parc de Ca n’Oriol o l’ampliació definitiva de l’illa de
vianants.
José Abadias, de C’s, va
qüestionar les prioritats del
govern: “No és prioritari
gastar mig milió en carrils
bici i ens sembla insuficient
invertir mig milió en els polígons”.
Mireia Gascón, de l’Alternativa d’Unitat Popular,
tampoc no va veure clars els
criteris de priorització. “No hi
ha un projecte global de ciutat, sinó petits pedaços que
no ens acaben de convèncer”, va apuntar, per després
interrogar l’executiu sobre
grans projectes com el Pla
de Mobilitat o la reforma del

local dels antics cinemes.
El finançament d’aquestes
inversions també va generar
les crítiques d’alguns grups.
Per exemple, Ramon Capolat,
d’Iniciativa per Catalunya, va
criticar que, ara com ara, no
hi ha partida pressupostària
per als projectes i va insistir
en la necessitat d’invertir per
solucionar el problema de
l’habitatge.
Per Víctor Puig, portaveu
del grup de CDC, les actuacions tornen a evidenciar “la
incapacitat d’aquest ajuntament per revertir en la transformació de la ciutat la bona
situació financera”. Segons
Puig, el conjunt d’actuacions
presentades pel govern posen de manifest “la manca
d’un projecte de ciutat i la
manca d’un projecte global
pel centre”.
En la mateixa línia, el
regidor Antoni García, de
Veïns per Rubí, va criticar

la mala gestió i la falta de
planificació en les inversions
al municipi.

-[ICV, CDC i PSC] En rebuig a
la disposició addicional 27 del
projecte de Pressupostos Generals de l’estat 2017
Sí: PSC, ERC, AUP, ICV, CDC,
VR, regidors no adscrits i Sergi
García
No: PP
Abst.: C’s
-[ICV-Junta de Portaveus] Sobre
el Dia Internacional contra

l’Homofòbia, la lesbofòbia, la
bifòbia i la transfòbia
Unanimitat
-[ICV] Per estudiar accions per
controlar els efectes de les colònies de porcs senglars a urbanitzacions i barris perifèrics
Sí: PSC, ERC, C’s, ICV, CDC, VR i
regidors no adscrits
Abst.: AUP
-[CDC] En suport a les comunitats de veïns amb morositat
bancària
Unanimitat
-[AUP] En suport al manifest
‘Lluita amb Unió de Pagesos per
la dignitat de la pagesia’
Abst: C’s, CDC, PP i regidors no
adscrits
Sí: PSC, ERC, AUP, ICV i VR
-[AUP-ICV-Junta de Portaveus]
Per donar suport a la proposta
de creació d’un marc legislatiu
pel respecte dels drets humans
de les empreses catalanes que
operen a l’exterior.
Unanimitat
-[AUP-C’s-Junta de Portaveus]
Per la celebració anual de la
setmana de la mobilitat sostenible i segura a Rubí i fomentar
la participació ciutadana en
matèria de mobilitat a Rubí.
Unanimitat

És Rubí una ciutat lletja?
És Rubí una ciutat lletja? Per al portaveu del
PDeCAT, Víctor Puig, la resposta malauradament no té dubtes. Sí que ho és. I així ho va
manifestar en el Ple de l’Ajuntament durant
el debat sobre les inversions que el govern
proposa per aquest any. Puig reclama un
projecte global de ciutat i del centre i creu
que les actuacions presentades per l’executiu
són “pedaços sense tenir una idea clara de
cap a on anem” i que estan mancants “de
coherència estètica”.
En el marc d’aquesta exposició, el líder
nacionalista va sentenciar que “tenim una
ciutat lletja. Aquesta és la realitat. I molta
gent no s’hi conforma”. Per Puig, “si mirem
ciutats del nostre entorn, mirem el que mirem, rotondes d’entrada, polígons, el centre,
els barris... el que sigui, Rubí sempre surt
perdent”. I va assenyalar que “vostès, segurament com el que té un fill lleig i el troba

molt bonic, deuen considerar que la ciutat
està molt bé”, tot recordant que fa 15 anys
que el PSC governa la ciutat. Puig va insistir
que “sap greu perquè tots ens estimem la
ciutat, però aquesta és la realitat”.
Aquestes manifestacions van provocar la
intervenció de l’alcaldessa, Ana M. Martinez,
qui va assegurar que “em posa molt trista
que digui que Rubí és una ciutat lletja, jo
fa 20 anys que m’havia barallat amb gent a
la universitat defensant la meva ciutat” i va
retreure a Puig les seves paraules i el to emprat: “En comptes d’un servidor públic, quan
diu això sembla que ho diu una d’aquestes
persones que no vivien a la ciutat i es consideraven superiors”.
Puig va respondre a l’alcaldessa si “li
havien ensenyat a la Universitat alguna cosa
sobre democràcia i sobre qualitat democràtica”. / C.C.

Aprovada la nova Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament tot Els ajuts per pagar l’IBI es podran
demanar a partir del 19 de juny
i que part de l’oposició reitera dubtes sobre la seva legalitat
El Ple de l’Ajuntament va
aprovar definitivament la
modificació de la Relació de
Llocs de Treball (RLT) de la
plantilla municipal, gràcies al
suport del govern, format per
PSC i el regidor Sergi García i
els grups de C’s i PP. La resta
de l’oposició ha reiterat els
seus dubtes sobre la legalitat
d’aquest document.
Per part de l’executiu, el
regidor Moisés Rodríguez va
defensar la proposta, argumentant que “és necessari

procedir a la regularització de
la plantilla, corregint les anomalies existents i eliminant la
situació de precarietat en què
es troba la plantilla”.
Els grups que no van donar suport a l’aprovació van
tornar a plantejar els seus
dubtes sobre la legalitat del
document davant l’existència
d’informes jurídics contradictoris en aquest sentit.
Així, Xavier Corbera, portaveu d’ERC, va apuntar que
amb l’aprovació d’aquesta

nova RLT “es fa cas omís a
l’informe de la Secretària
de l’Ajuntament”, que no
era favorable. De la mateixa
manera, Ramon Capolat va
assenyalar que no s’ha portat
la Relació a la mesa de negociació i que ja existeix jurisprudència que obliga a fer-ho.
També Antoni García, de Veïns
per Rubí, va plantejar “dubtes
més que raonables” sobre
que s’ajusti a la legalitat vigent
i va insistir que es pot estar
incorrent en prevaricació.

Des de l’AUP, el regidor
Jordi Muntan va reiterar que
la presentació d’aquesta nova
RLT és “una fugida endavant
que no afronta un tema preocupant com és la regularització de la plantilla municipal”,
mentre que Víctor Puig, de
CDC, va ser molt crític amb la
gestió de Recursos Humans
per part del govern, va reclamar una auditoria i més
transparència en els canvis de
destins i de remuneració del
personal de l’Ajuntament.

L’A j u nta m e nt d e st i n a rà
110.000 euros a subvencions per a persones i famílies
amb escassa capacitat econòmica per ajudar-los a pagar
l’Impost de Béns Immobles
(IBI). El Ple de l’Ajuntament
va aprovar dijous passat la
modificació puntual de les
bases reguladores d’aquests
ajuts, amb el suport de tots
els grups municipals i els regidors no adscrits, a excepció
Iniciativa per Catalunya Verds
(ICV) i Veïns per Rubí (VR),
que es van abstenir.

Ramon Capolat, portaveu d’ICV, va demanar a
l’equip de govern que fes un
esforç per informar millor a
la ciutadania sobre aquests
ajuts, ja que no s’exhaureix la
partida econòmica destinada
perquè hi ha molta gent que
desconeix la mesura. Des de
Veïns per Rubí, Antoni García
considera que 110.000 euros
és una quantitat insuficient i
que caldria augmentar-la.
La majoria de grups de
l’oposició van demanar una
rebaixa de la pressió fiscal.

POLÍTICA

L’AUP denuncia la manca de planiﬁcació del
govern en el manteniment de la ciutat
L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) ha denunciat
la manca de planiﬁcació de
l’execu�u local pel que fa al
manteniment dels espais
verds i de la via pública en
general. Així ho han explicat
els regidors Mireia Gascón
i Jordi Muntan, que consideren que aquesta falta
de planiﬁcació es visualitza
especialment als barris i a
les urbanitzacions.
Mireia Gascón, regidora de l’AUP, assenyala
que el manteniment dels
parcs i zones verdes i de la
via pública no s’hauria de
concebre com a inversions
extraordinàries sinó com a
ordinàries a cada exercici.
Per Gascón, aquesta situació
de deixadesa en les zones
verdes s’ha produït “perquè no hi ha els recursos
humans adequats”.
En aquest sentit, l’edil
apunta que la Brigada Municipal hauria de disposar
de més personal per poder
fer front a situacions com
aquesta, ja que el contracte
està caducat i no se sap

Eric Laserna, nou coordinador
de l’agrupació de C’s a Rubí
Eric Laserna ha estat escollit
nou coordinador de l’Agrupació de Ciutadans (C’s) a
Rubí. Laserna estarà acompanyat a la junta direc�va
per Jesús García Silvente,
que exercirà de secretari, Francisco Javier López,
responsable de logís�ca, i
Javier Juárez, responsable
de comunicació.
El nou coordinador de
C’s ha explicat que tots els
membres de la nova junta
directiva “es mostren il-

lusionats davant el repte de
treballar en beneﬁci de la
ciutat, analitzant les seves
necessitats, la millora dels
serveis o els problemes
que puguin sorgir”. Laserna
ha comentat també que la
intenció de la nova junta
és treballar per “seguir
creixent a Rubí” i que per
això compten “amb un grup
de persones que permetran
fer un treball construc�u en
beneﬁci de tots els veïns”.
/ DdR

Mireia Gascón i Jordi Muntan, regidors de l’AUP, davant una de les zones verdes de la plaça Salvador
Allende. / C.C.

quan es licitarà, però el servei s’ha d’oferir igualment.
L’AUP també proposa que
treballadors de la Font del
Ferro es podrien dedicar a
fer alguns d’aquests treballs
de manteniment.
Segons Jordi Muntan, el
contracte de Parcs i Jardins
està caducat des de fa nou

mesos. “L’estan redactant
des de fa molt de temps, tot
i que no hem vist les condicions”, assenyala el regidor,
que afegeix que aquesta
situació es repeteix en molts
altres contractes com ara el
de la neteja viària o el de la
grua. “Hi ha un clar col·lapse
a Serveis Centrals, i més

concretament a Recursos
Humans, fet que es tradueix
en contractes caducats”,
lamenta Muntan.
Des de la formació recorden que van presentar
un Pla pel verd urbà al Ple
que el govern va rebutjar i
consideren que es podria recuperar la proposta. / C.C.

ERC organitza un debat sobre l’entorn natural
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) va organitzar
el passat dissabte una caminada pels voltants del torrent
dels Alous i un vermut per
debatre sobre les potencialitats de l’entorn natural
de Rubí. En l’activitat, va
par�cipar l’enginyera agrònoma Marta Esparza, que va
apuntar que la ciutat hauria
de tenir molt clara la prioritat
de conservar i potenciar el
seu entorn, ja que considera
que millora la qualitat de vida
dels seus ciutadans, i que té
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una relació directa amb la
prosperitat de les ciutats i el
seu dinamisme econòmic.
Conservar els camins,
potenciar la seva interacció
amb la ciutat, omplir la ciutat
i el seu entorn de vegetació
autòctona, o fer la trama
urbana més amable van ser
algunes de les propostes que
es van posar sobre la taula en
el debat. Sobre la riera, es va
valorar l’opció de cobrir-la o
de fer de la llera una zona de
passeig, l’opció més majoritària. / DdR

El debat va tenir lloc al torrent dels Alous. / Cedida

Eric Laserna és portaveu del par�t des del 2016. / Cedida
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es de fa uns mesos, s’estan
produint una allau de queixes
i denúncies ciutadanes pel mal
manteniment de la ciutat en
relació a la conservació de les zones verdes,
que engloben també voreres, parcs, jardins
i places.
Parlem de la proliferació de matolls a les
urbanitzacions, que ofereixen paisatges singulars i degradats com el que es publiquen a
sota d’aquestes línies, de les males herbes que
es poden trobar fins i tot en carrers cèntrics
o de les bardisses que creixen al seu aire a les
àrees d’esbarjo per a gossos.
Rubí dona la sensació d’una ciutat deixada, amb poc manteniment pel que fa al control
de la vegetació. I els rubinencs són els primers
a notar-ho i, com és natural, es queixen.
L’Ajuntament insisteix en el fet que el desbrossament està seguint el calendari previst,

¿Nuestra cultura musical es Carlos
Baute?
Hace pocos días, conocí algunas de las
actividades de la Fiesta Mayor de mi
pueblo, Rubí. Entre ellas, se anuncia
un gran cartel musical que amenizará
las fiestas día tras día, y la gran oportunidad que tenemos los ciudadanos
de a pie para disfrutar de músicos con
tanto renombre. Inmediatamente me
surgieron algunas preguntas: ¿Cómo
se ha llegado a elaborar dicho cartel
musical? ¿Quién ha determinado esos
gustos musicales? ¿Realmente están en
sintonía con las preferencias musicales
del ciudadano?
Como músico de profesión que
soy, a veces es frustrante viajar y hacer
tantos kilómetros para luego sentir
que, en cierto modo, no acabas de estar
en casa cuando vuelves. Ya se decía
antiguamente que un profeta nunca
es bien recibido en su propia tierra, a

EDITORIAL

Males herbes
però queda palès que aquest és insuficient.
Per això el govern va aprovar fa uns dies un
Pla extraordinari per desbrossar la ciutat, que
s’encarregarà a una empresa externa.
Al cost d’aquest pla extraordinari, cal sumar-hi els prop de 900.000 euros anuals que
rep l’empresa Parcs i Jardins de Catalunya per
mantenir, conservar i millorar totes les zones
verdes municipals de Rubí. Aquest contracte,
un dels més importants de l’Ajuntament, es
va aprovar al juliol del 2010 per una vigència
de 4 anys, més dos prorrogables, motiu pel

Cartes de la ciutadania

menos que tengas cierto estatus, salgas
en un ‘reality’, o seas un muchachito
‘mainstream’. Y pienso yo ¿sabrá el
Ayuntamiento que hay músicos en
su propio pueblo? Sí, músicos profesionales, de esos que te dan un buen
espectáculo y que no tienen nada que
envidiar al señor Carlos Baute. ¿Quién
mejor para animar musicalmente la
Fiesta Mayor de Rubí que la gente del
propio pueblo?
Y sí, me gusta que la alcaldesa
apueste por la cultura pero no sólo una
semana al año. Si realmente queremos
ser un pueblo con un alto componente
musical y cultural, que se promuevan espacios para hacer música en directo, que
se faciliten acreditaciones para tocar
en las calles del pueblo, o que se hagan
proyectos sociales e inclusivos donde
todos podamos ser parte de la propuesta
musical que Rubí puede ofrecer.
Irene Gómez Bárcena

El Tuit de la setmana

FOTODENÚNCIA

Esto es una denúncia por el estado en que está todo Rubí. No han limpiado los parques, las urbanizaciones dan pena. Son fotos de Can Serrafossà, que es donde yo vivo, no puedo salir con los perros
por las espigas y toda clase de hierbas que han crecido.
Margarita Baeta

7 de juny

Nuria Puerta @puerta_nuria
No me puedo explicar que
una ciudad como #rubicity
no disponga de una biblioteca
abierta cada día. Yo estudié
toda la carrera en biblioteca

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

qual ara mateix està caducat des de fa gairebé
un any.
En qualsevol cas, queda demostrat que
l’estat actual de les zones verdes de la ciutat deixa molt a desitjar i es deu a la mala
planificació, o bé per part de l’empresa, o bé
per part dels responsables municipals. El Pla
extraordinari potser solucionarà momentàniament el problema, però el ciutadà acabarà
pagant dues vegades pel mateix servei. I no
és el primer cop que passa. Durant la tardor
del 2015, l’Ajuntament va posar en marxa un

Pla extraordinari de neteja davant l’estat de
brutícia dels carrers de la ciutat. En aquest
cas, es van invertir 170.000 euros per realitzar
un servei que, suposadament havia d’efectuar
FCC, empresa encarregada de la neteja viària
i que rep anualment per aquest servei més
de 3 milions d’euros anuals. Un contracte de
licitació que, per cert, també està caducat.
Una bona planificació potser no hauria
evitat la duplicitat de contractes per fer una
mateixa feina, però en qualsevol cas sí que
hagués evitat la imatge de brutícia de fa 2
anys i l’actual imatge de degradació de les
zones verdes.
Si de debò volem que Rubí sigui una ciutat
bonica, és essencial planificar meticulosament
la neteja dels carrers i de les zones verdes. Ara
mateix, abunden més les veus que consideren
Rubí una ciutat lletja. I és una llàstima, perquè
no ho és.

i també a Facebook

Opinió
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PATRIMONI DE RUBÍ

Cal Ferrer de Tall
Jordi Vilalta
GCMR-CER

Antoni Pons era natural d’una masia del Pinós
(Prades, el Baix Camp)
i va emigrar a Rubí per
buscar noves oportunitats. Era l’any 1870. Es
va instal·lar a un local del
carrer de Mossèn Cinto
Verdaguer, al lloc on fins
fa molt poc s’ubicava l’establiment ‘Blau de Roig’ i
hi va muntar una fornal. De
seguida, com a nou ferrer al
poble, es va especialitzar a
fer i arreglar eines, sobretot de tall (ganivets, falçs,
magallons, tisores, dalles...)
i d’aquí el mot que aviat va
rebre: Cal Ferrer de Tall. El
1890 es va donar d’alta a la
matrícula municipal.
Es va casar amb una
noia de Rellinars i tingué
dos fills, l’Andreu i el Josep,

Eines de Cal Ferrer de Tall. / GCMR-CER

que ampliaren la feina de
la ferreria. Traslladaren el
taller a l’actual carrer de
Narcís Menard i, a més
d’eines de tall, també fabricarien instruments de
paleta: escarpes, paletes,
piquetes, paletes de lliscar
per als enguixadors... tot
amb la marca ‘Pons Rubí’.
Ja en plena Guerra Civil, el 1937 la família va
comprar la nau on havien
tingut els telers els Jorba,
a l’actual carrer de Maximí
Fornés, 64 (aleshores era el
carrer de Fermín Galán).
D urant el conflicte, les
tisores o els ganivets fets
al taller eren intercanviats
per farina de blat de moro,
producte que no es podia
obtenir amb diners.
Ja després de la guerra,
el taller, ja definitivament
establert a Maximí Fornés
des del 1941, continuà amb
la seva tasca i sabem que

fins i tot participà en la
subscripció pro damnificats
de l’explosió de la caldera
de la fàbrica Viloca (1958),
juntament amb moltes altres empreses de Rubí.
Fins al tancament de
la ferreria, els anys 80, els
productes de cal Ferrer de
Tall es venien amb la marca
i la garantia de ser ‘eines de
Rubí’. Un producte elaborat a la nostra ciutat i consumit per paletes i pagesos,
bàsicament. Però eren uns
altres temps i l’Antoni
Pons, fill d’en Josep, ja no
continuà la feina.
Aquesta informació ha
estat extreta bàsicament
dels articles de Pere Bel
publicats als butlletins del
GCMR núm. 47 (2003) i
51 (2007), a més del llibre
de Josep Sapès ‘El Rubí
d’ara fa cinquanta, seixanta
anys...’ i el volum ‘Motius
de Rubí’.

I tot això com es farà?

Respostes a certes preguntes sobre el dia D que Catalunya deixarà de ser
una autonomia i passarà a ser un Estat
Jofre Llombart, periodista
Hi haurà un dia, si així ho vol la majoria del
Parlament, en què Catalunya deixarà de ser
una comunitat autònoma i passarà a ser un
Estat. El govern vol que en el pas d’un estadi
a l’altre no hi hagi sensació de trencament
i que estigui marcat per la normalitat. És a
dir, que el ciutadà no noti de manera brusca
que dilluns vivia a l’estat espanyol i dimarts
a l’estat català.
Un exemple: el codi penal. Un codi
penal no es pot fer d’un dia per l’altre.
Solució: el nou Estat català agafa el text del
codi penal espanyol i en farà una mena de
“copiar i enganxar”, de manera que quedaran garantides dues coses a la vegada: la
seguretat jurídica i la plena autonomia del
nou Estat català que tindrà l’última paraula
amb tot. I a mesura que el nou Parlament
vagi legislant ja farà el codi penal que cregui
oportú.
Des de principis de l’any 2016, els tretze
consellers del govern tenen l’encàrrec de
pensar en com s’actuarà en els seus àmbits
competencials en tres fases: com seran les
primeres hores d’independència, com serà
el primer mes d’independència i com serà

el primer any d’independència. S’ha pensat
al detall qualsevol contingència pròpia de
la creació, tranquil·la però irreversible, de
la nova administració. Per posar un exemple: ja se sap on cal anar a buscar les peces
de recanvi de les centrals nuclears per si hi
ha una avaria.
El mateix es pot dir del complex entramat informàtic que garanteix des dels
semàfors al cobrament efectiu dels sous
dels funcionaris. Hi ha empreses multina-

cionals del ram establertes al territori que
han comunicat la seva intenció no només
de quedar-se sinó de col·laborar amb les
noves autoritats.
La majoria de consultes dels països
que, a desenes, van passant pel Palau de la
Generalitat s’encaminen més a preguntar
si hi haurà mesures econòmiques abruptes
(com la nacionalització d’empreses) que
no pas sobre la preocupació d’inestabilitat
política i social.

A aquestes veus internacionals se’ls
està explicant que la seguretat jurídica és
l’obsessió del govern sigui quina sigui la reacció de l’estat espanyol. És per això que es
donarà validesa immediata als documents
d’identitat espanyol i passaports per no
deixar els ciutadans catalans en cap llimb
legal. Com és de preveure, aquestes actuacions afecten ports, aeroports i duanes.
I com es pagarà tot això? És la pregunta
que, amb lògica, es fan moltes persones a
les quals la idea de la independència els pot
arribar a seduir però a qui inquieta si cobraran la pensió, el sou si són funcionaris, o les
factures si són proveïdors de l’administració:
doncs bé, estan sobre la taula diverses
fonts de finançament per ‘passar’ els
primers dies i setmanes. S’ha calculat des
de l’escenari més amable al més dur. És a
dir, des d’una independència pactada amb
Espanya a una situació de bloqueig absolut
en què Madrid tanca l’aixeta per complet. En
aquest cas, estan plantejades diferents fonts
externes i internes per no dependre d’una
de sola i a més complementàries entre sí:
des de crèdits internacionals concertats a
la creació de bons patriòtics o la possibilitat
d’avançament de pagament d’impostos.
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L’atur a Rubí es redueix
en 87 persones al maig
L’atur a la ciutat s’ha reduït durant
el mes de maig en 87 persones,
passant dels 5.146 aturats del
mes d’abril als 5.059 al tancament
del mes de maig, segons les dades
del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
En els últims 12 mesos, la xifra
de l’atur s’ha reduït en 842 persones. Cal destacar que l’última
dada similar pel que fa al nombre
d’aturats a la ciutat es remunta a
l’octubre del 2008, quan el nombre de rubinencs i rubinenques
sense feina era de 4.962.
En el conjunt de la comarca,
el mes de maig també ha deixat
dades positives, ja que 1.400 residents al Vallès Occidental s’han
pogut incorporar per primera
vegada o reincorporar de nou al

mercat laboral. El nombre d’aturats a la comarca és de 57.718
persones. Terrassa és la població
on més ha baixat l’atur, amb 536
persones que han trobat feina,
seguida de Sabadell, amb 361
ciutadans menys a les llistes de
desocupats.
Pel que fa al conjunt de Catalunya, el nombre de persones
registrades a les llistes del Servei
d’Ocupació de Catalunya al mes
de maig ha estat de 409.490
persones, el que suposa 16.261
aturats menys que a l’abril i
conﬁrma quatre mesos seguits
de caigudes. En el conjunt de
l’estat espanyol, l’atur s’ha situat en 3.461.128 persones, amb
un descens respecte a l’abril de
111.908 aturats. / DdR

Evolució atur a Rubí dels mesos de maig '08 a '17
Font: Generalitat de Catalunya
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Hidrotec Sanejament rep el Premi
Barcelona Building Construmat
La ﬁrma, amb seu a Cova Solera, ha estat reconeguda pel
servei de rehabilitació de canonades amb llum ultravioleta
REDACCIÓ

Hidrotec Sanejament SL, una empresa ubicada al polígon industrial
de Cova Solera, ha rebut un dels
Premis Barcelona Building Construmat 2017, guardons que reconeixen
obres i propostes del sector de la
construcció i que generen un valor
afegit en àmbits com l’obra construïda, projecte o servei innovador,
producte o material innovador.
En l’edició d’aquest any es va
premiar l’excel·lència tècnica i la
capacitat de donar resposta a nous
reptes del sector de la construcció
des de la qualitat en el disseny, la
innovació i la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social.
En el cas de l’empresa rubinenca, ha estat la guanyadora de la
categoria del projecte innovador
pel ‘Servei de rehabilitació de canonades mitjançant llum ultraviolada
Hidrotec’. El jurat ha destacat la senzillesa, rapidesa i mínima afectació
a tercers amb el qual aquest servei
permet resoldre el que avui dia no
deixa de ser un problema en obres

Tren de llums ultraviolades que recórre l’interior de les canonades. / Cedida

de rehabilitació.
El sistema es pot aplicar a canonades de fins a 200 metres i
diàmetres entre els 150 i 1.600 mm.
El sistema consisteix en una fase en
la qual s’introdueix una mànega
de ﬁbres de vidre preimpregnada
amb resines de polièster dins la
canonada. Després, la mànega es
carrega amb pressió d’aire constant
per adoptar la forma de la canonada. Finalment, un tren de llums
ultraviolades recorre l’interior de
la canonada a velocitat constant.
La freqüència de llum ultraviolada
permet el forjat de la resina i per

tant obtenir una nova canonada
totalment continua i amb capacitat
autoportant.
El lliurament dels premis va
tenir lloc el 24 de maig en el marc
del Barcelona Building Construmat
2017.
Javier Puerto, CEO d’Hidrotec,
ha mostrat la satisfacció pel reconeixement i ha assenyalat que
“gràcies a l’esperit innovador que
ens caracteritza, seguirem apostant
pel coneixement i la tecnologia
per a mantenir-nos al capdavant
del sector del sanejament a Catalunya”.

ESPECIAL MOTOR

17

Divendres, 9 de juny de 2017

ESPECIAL MOTOR
Viatjar en moto requereix
optimització i planiﬁcació

La importància de l’optimització i la planificació dels
viatges en moto és molt
important.
Manteniment de la moto
En un viatge llarg la moto
pateix un desgast superior
al del dia a dia, per tant
convé que sortim de casa
amb la moto en tant bones
condicions com sigui possible. Cal que posem al dia els
frens, els nivells dels líquids,
les suspensions, la pressió
de les rodes i l’estat de la
cadena.
Tanmateix, i degut al
desgast, és convenient portar la moto al taller perquè
que li facin una revisió més

a fons.
Un cop revisada la moto,
si som prou manetes podem buscar un kit bàsic
de reparació per incloure’l
a l’equipatge. Amb aquest,
podrem posar remei a uns
quants imprevistos durant
la marxa.
Equipament i roba
Hem de tenir en compte les
temperatures que caracteritzaran la nostra travessia,
equipant-nos amb la roba
que més s’adeqüi a les condicions meteorològiques
previstes, com ara roba
i calçat ventilat, tèrmic,
mudes de recanvi i algun
impermeable.

Un detall per acabar
amb les qüestions tèxtils fa
referència a la roba interior.
Aquesta ha de ser còmoda
i amb poques costures, ja
que aquestes poden causar
molèsties després de conduir
unes quantes hores.
Equipatge
El primer que ens ve al cap
a l’hora de preparar la moto
per emprendre el viatge és
com ho posarem tot a la
moto, oi? Ja us avancem que
no és com el simple puzzle
que completem als maleters
dels cotxes.
Per començar hem de
preveure quan durarà la
nostra escapada, les dis-

tàncies que haurem de recórrer entre allotjaments i
la distància total del viatge,
sense oblidar-nos, és clar,
de quantes persones el gaudiran.
El procés de càrrega de
la moto es resumeix amb
un verb, optimitzar: heu de
carregar la moto pensant en
com tenir més espai, no en
com ocupar-lo.
Recordem que anem sobre dues rodes i la moto
es regeix per l’equilibri, de
manera que el més important que hem de tenir en
compte a l’hora de carregar
la moto és repartir el pes de
la càrrega entre les diferents
maletes i baguls.

SERVEI D’ASSEGURANCES
Montserrat, 15

AUTO
Rubí
93 697 44 13

EL TEU COTXE,
ESPAI PROTEGIT
Amb l’assegurança d’auto
del RACC, deixaràs enrere
els imprevistos a la carretera.

La teva assegurança
gratis tot l’estiu
si la contractes ara.

El contingut d’aquest anunci no té valor contractual. Subjecte a les condicions de la campanya disponibles a www.racc.cat. RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agència d’Assegurances Exclusiva d’AMGEN
SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., i autoritzada per a operar en el ram de les assegurances de vida amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. A
més, comercialitza assegurances de decessos, mascotes i comerç d’AMSYR AGRUPACIÓ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., segons l’acord de col·laboració subscrit entre les dues entitats asseguradores, en
virtut de l’article 4.1 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Registre en la D.G.S.F.P. amb el número: C0708A58201740.

Hi som
per ajudar
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En primer lugar nos subimos al
Forester, el buque insignia de
la marca japonesa en nuestro
país, con casi 7.500 unidades
matriculadas desde su lanzamiento. La primera generación llegó en 1997 y, desde
entonces, la característica
clave del Subaru Forester ha
sido la tracción Symmetrical
All-Wheel Drive, a la que se
han ido sumando una serie de
atributos como la buena estabilidad en carretera, el confort
de marcha, la seguridad y la
capacidad de carga.
En 2013 fue lanzada la
cuarta generación del legendario SUV 4×4 fabricado
por Fuji Heavy Industries y
dos años después nos ofrece
por primera vez una serie
de importantes novedades,
comenzando por la esperada
transmisión automática Lineartronic asociada a su motor
diésel longitudinal de configuración bóxer que se adapta a la
normativa de emisiones Euro
IV tras una profunda revisión
de gran parte de sus componentes. Subaru aprovecha
también la introducción de la
nueva transmisión automática

Divendres, 9 de juny de 2017

Subaru Forester

para incluir el sistema Xmode
de ayuda a la conducción en
condiciones de baja adherencia, combinado por primera
vez con el motor diésel con
transmisión automática.
Tanto el cambio automático Lineartronic de variador
continuo como los motores
han sido desarrollados y fabricados íntegramente por el
departamento de ingeniería
de Subaru para que encajen a
la perfección, ofreciendo una
combinación mecánica única.
De hecho, la entrega de potencia y funcionamiento con
el cambio automático son más
suaves y lineales a lo largo de
todo el rango de revoluciones
y emplea un número mucho
menor de piezas móviles y por
consiguiente mayor fiabilidad
que los cambios automáticos
convencionales. Además del
modo totalmente automático,
la nueva transmisión permite
su accionamiento manual,
eligiendo entre 7 relaciones de
cambio desde las levas del volante con el motor diésel, el de
nuestra unidad –también hay
dos gasolina, un 2.0 de 150 CV
y un 2.0 Turbo de 240 CV–.

En este sentido, el Forester,
al igual que el Outback, ha
actualizado su motor bóxer
diésel longitudinal de carrera corta, modificando el
90% de sus componentes y
adaptándolo a la normativa
de emisiones Euro VI. Reduce
ligeramente sus emisiones de
CO2 y un 55% sus emisiones de
oxido nitroso gracias a las mejoras en el filtro de partículas
y a un nuevo sistema EGR de
baja presión. El nuevo motor
mantiene su cilindrada en 2 litros pero aumenta su potencia
ligeramente hasta los 150 CV
con un excelente nivel de par
de 350 Nm de 1.600 a 2.400
rpm. Del mismo modo reduce
su nivel de vibraciones y sonoridad gracias principalmente a
la cuarta generación del sistema de inyección common rail,
inyectores, turbo y pistones
rediseñados y un nuevo bloque
de tipo open deck.
La eficiencia ha sido una
de las prioridades en el rediseño de este motor diésel.
Las nuevas versiones Sport,
Sport Plus y Executive diésel
Lineartronic, ofrecen reducidos consumos por cada 100

kilómetros y emisiones de
CO2 por kilómetro en ciclo
combinado: 6,1 litros y 158
gramos de CO2. Por su parte,
el acabado Executive Plus
equipado con llantas de 18
pulgadas asciende ligeramente
hasta 6,3 litros y 163 gramos.
Respecto a las versiones Sport,
Executive y Executive Plus
diésel con cambio manual:
consumen 5,7 litros y emiten
148 gramos. La versión Executive Plus con llantas de 18
pulgadas consume 5,9 litros y
emite 152 gramos. Todo eso
está muy bien sobre el papel,
pero nosotros lo comprobamos
en primera persona y tenemos
que deciros que estas cifras
son bastante ajustadas a la
realidad, ya que solo subimos
la media combinada del Forester a los 7 l/100 km cuando
empezamos a aumentar el
ritmo de forma considerable.
Ya sabéis, no nos gusta llegar
tarde a ningún sitio.
Y si se trata de tomar
atajos lejos del asfalto, la
eficaz función Xmode con
asistente de descensos, sirve
de gran ayuda. Este sistema
complementa la ya de por si

ESPECIAL MOTOR

efectiva tracción integral simétrica AWD y mejora no solo
su rapidez de respuesta, sino
que actúa sobre el cambio, el
motor y los frenos, asegurando
la mejor adherencia y tracción
incluso en las peores condiciones, y afrontando descensos
muy pronunciados con mayor
facilidad, sin necesidad de pisar el freno. Esta combinación
permite al SUV 4×4 mediano
de Subaru mejorar sus excepcionales aptitudes dentro y
fuera del asfalto, gracias a su
gran capacidad de tracción,
sus 22 centímetros de altura
libre al suelo y unos generosos
ángulos de ataque (25°), ventral (23°) y salida (25°)
Las novedades del Forester van más allá de la parte
mecánica y también ofrece
nuevos elementos destinados
a mejorar el confort de toda
la familia, como el nuevo
sistema multimedia –común
con el Outback–. Dicho sistema se maneja desde sus
nuevos botones del volante
o desde una nueva pantalla
de 7 pulgadas tipo tablet en
color negro piano que ofrece
diferentes funciones a través

del sistema Starlink desarrollado por Subaru, conectando
un Smartphone a través de la
aplicación disponible tanto en
Apple Store como en Google
Play. Este nuevo sistema ofrece un tacto y manejo con un
nivel de integración y rapidez
notablemente mejorado y
mucho más intuitivo que en
el modelo anterior, además,
se puede emplear manualmente o a través del sistema
de reconocimiento de voz
que permite manejar cómodamente tanto el navegador,
como las llamadas, la música
y la climatización, evitando
distracciones al volante.
El sistema de climatización
del Forester también ha sido revisado y emplea menos tiempo
para alcanzar la temperatura
seleccionada en el habitáculo,
incorpora mandos y salidas de
aire ligeramente rediseñados
con rebordes en color gris
claro. Otras novedades son
las luces de seguimiento que
se mantienen encendidas al
salir del coche, la nueva llave
inteligente con un acabado de
mayor calidad y la antena de
radio tipo tiburón.

ESPECIAL MOTOR
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Seure al volant, un viatge còmode i
segur comença abans d’arrancar
La posició ideal és aquella en
què, al mateix temps que el
conductor se sent còmode,
permet un maneig fàcil de
tots els comandaments i una
reacció ràpida davant qualsevol imprevist.
Alguns aspectes, en aparença tan elementals com
la postura de conducció, la
distància entre el seient i el
volant i l’altura de tots dos
són determinants per aconseguir una posició més còmoda
i segura. Però aquests no són
els únics elements que cal
tenir en compte: la posició
de les mans, el reglatge dels
retrovisors, l’altura del recolzacap o la roba que portem
posada també influeixen que
el viatge es desenvolupi amb
molèsties o sense.

de a tots els comandaments
del vehicle.
· No seiem ni massa lluny del
volant (el cos no estaria ben
subjecte) ni massa a prop
(els braços molt flexionats
impedirien manejar-lo amb
solidesa).
· Com a referència, el respatller ha de formar un angle
d’entre 90 i 115 graus amb
la banqueta.
· Comprovem si la nostra posició és la correcta recolzant
les espatlles al respatller del
seient i estirant el braç esquerre: el canell ha de quedar
exactament sobre el volant.
· Com a norma general, un
volant molt baix, igual com
un de molt allunyat, impedeixen moure els braços amb
agilitat i eficàcia.

Una postura còmoda i segura
· Seure adequadament davant
al volant retarda l’aparició
del cansament i permet respondre ràpidament davant
qualsevol imprevist.
· El primer que ha de fer el
conductor quan seu al volant
és regular l’altura i la posició
de la banqueta del seient, de
manera que els peus puguin
trepitjar a fons els pedals i
tingui una bona visibilitat.
· Quan es col·loquen els peus
als pedals, les cames han de
quedar lleugerament flexionades a fi de disposar de força
suficient per a quan sigui
necessari pressionar el fre o
l’embragatge a fons.
· Quan deixem anar els pedals, ni els genolls ni les
cuixes han de quedar excessivament prop del volant.
Si hem comprat el cotxe
recentment, és possible que
inclogui l’opció de regular
l’altura del volant. De totes
formes, cal tenir en compte
que no ha d’obstaculitzar la
visió de tots els indicadors del
quadre d’instruments.
· Si el seient de l’automòbil
té ajustos relatius al pes
del conductor, connectem
correctament l’assistència
pneumàtica de l’aire comprimit que els mou.
· En cap cas fem ús de coixins
o altres elements, perquè
impedirien una subjecció
correcta en cas d’accident.

Cap i coll resguardats
· No oblidem que el recolzacap és un element de seguretat passiva, no de confort. No
el col·loquem mai de forma
que el cap hi quedi recolzat.
· Situem-nos tan a prop com
puguem de la part posterior
del cap. La distància ideal són
quatre centímetres.
· Regulem-ne l’altura de manera que la part més elevada
del recolzacap quede a la
mateixa altura que la part
superior del nostre cap, i que
la part central quedi a l’altura
dels ulls. En cas d’accident, un
recolzacap massa alt o baix
pot incrementar la gravetat
de les lesions.
· Assegurem-nos que el recolzacap queda bloquejat:
inclinem el cap enrere amb
decisió. La posició del recolzacap ha de mantenir-se
inalterable.

Una inclinació a prova d’esquena
· Tot seguit, regulem el respatller del seient perquè les
mans tinguin un accés còmo-

Mans al volant
· Mantinguem sempre les
mans sobre el volant. Deixem-ne anar només una per
a fer les maniobres imprescindibles, com pot ser el de
canvi de marxa.
· Conduïm sempre amb les
mans recolzades en el volant.
No les encreuem sobre aquest
i no l’agafem ni per sota ni
per l’interior.
· No agafem el volant amb
força perquè l’única cosa que
aconseguirem serà l’aparició
brusca de fatiga i un engarrotament de l’espatlla.
· Les posicions més adequades
de les mans, si considerem el
volant com un rellotge, són
les de les “nou i deu”, “nou
i quart”, “deu i deu” i “deu i

quart”, segons els gustos. En
una d’aquestes posicions, circulant en línia recta, podrem
maniobrar millor davant una
emergència.
· En revolts tancats, amb la
mateixa mà del costat cap al
qual girem, i seguint amb el
símil horari, agafem el volant
a les 12 (si és molt tancada, a
les 9) i estirem del volant cap
avall, mentre obrim l’altra mà
(sempre a les nou) per girar
el volant.
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Consejos para guardar la ropa de invierno
1. Guarda la ropa lavada
Así evitarás que se acumulen
malos olores e incluso que
algunas prendas se deterioren.
En el caso de mantas y edredones, si no tienen manchas,
puedes tenderlos unas horas
al aire libre y aspirarlas para
eliminar restos de polvo antes
de guardarlos en el armario.
2. Un lugar limpio y sin
humedad
Sobre todo si vas a utilizar
algún tipo de trastero o desván
para almacenar la ropa hasta la
próxima temporada, procura
antes limpiarlo en profundidad. Además, asegúrate de que
tiene cierta ventilación para
impedir que se acumulen malos olores. Además, el cambio
de temporada es una ocasión

estupenda para retirar ropa que
no te valga o no uses por cualquier motivo. Si hay prendas
que no has usado durante el
invierno, admítelo y apártalas
una caja o bolsa para donarlas
a alguna asociación que pueda
facilitársela a gente que vaya
a aprovecharla mejor.
3. Los sitios más adecuados
Las camas con canapé o con
cajones debajo y los altillos
suelen ser los sitios más apropiados para almacenar la ropa
de otras temporadas. Si tienes
armarios de sobra, aprovecha
para colgar las prendas más
delicadas, como trajes, vestidos de ﬁesta, o abrigos.
4. Protégela de las polillas
distribuye bolsas antipolillas

en las diferentes cajas, bolsas
y fundas de ropa para evitar
encontrarte la ropa llena de
agujeros después del verano.
Además, puedes perfumar
con sacos aromáticos para
mantener fresca tu ropa hasta
la próxima temporada. La
lavanda suele ser una buena
solución, efectiva además
contra las polillas.
5. Optimiza el espacio
La ropa guardada en bolsas
de plástico queda desorganizada y ocupa más espacio
que si se almacena en cajas.
Estas impiden que la ropa
se arrugue excesivamente y
ahorran espacio porque se
pueden apilar uniformemente.
Incluso algunos tipos de cajas
nos permiten rescatar alguna

prenda concreta puesto que
cuentan con «ventanas» para
ver su contenido.
6. Edredones y colchas
Son las prendas que más
ocupan en los armarios, así
que es esencial envasarlas al
vacío antes de guardarlas. En
cualquier gran superﬁcie encontraremos cómodas fundas
de plástico a las que podemos
extraer el aire mediante el aspirador. El ahorro de espacio
con este sistema es notable.
7. Sábanas
Si es posible, almacénalas
en fundas de lino o algodón
para una mejor conservación.
En cualquier caso, lávalas y
plánchalas para que ocupen
el menor espacio posible y se

mantengan impecables. Las
cajas de plástico, madera o
tela son ideales para este tipo
de ropa.
8. Alfombras
Llegado el calor, es el momento de llevar las alfombras a la tintorería antes de
guardarlas. Hay tintorerías
que incluso ofrecen servicio
de almacenamiento durante
el verano. Si no eliges esa
opción, guárdalas enrolladas,
tendidas en el suelo para que
no se deformen y en las mismas condiciones que el resto
de ropa de invierno (evita
calor excesivo, humedad y
polillas).
9. Separa el calzado
Lo ideal es utilizar muebles

zapateros o cajas especiales
para evitar que se mezclen los
olores con el resto de la ropa.
Límpialos antes de guardarlos
y procura que no se aplasten
para que no los encuentres deformados después del verano.
En el caso de botas y zapatos
cerrados es recomendable
rellenar el interior con papel
de seda o de periódico para
que mantengan la horma y no
acumulen humedad.
10. Los complementos
Las cajas son la mejor solución para guantes, pañuelos,
cinturones, medias, gorros
y demás complementos de
pequeño tamaño. Permite
tenerlos siempre localizados,
a mano y que no se pierdan
entre el resto de prendas.

ESPECIAL LLAR

Anuncia’t
en aquesta
secció
Truca’ns al
93 588 46 14

Llar, dolça llar
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“És que no m’entens.
Necessitem teràpia de parella?”
Quan una parella demana
per fer teràpia hi ha diversos motius més o menys
comuns que ﬁnalment els
porten a demanar ajuda.
Un d’ells és la demanda de
comprensió i suport.
Hi ha vegades a la vida
que necessitem un suport
extra per algun motiu i
volem que la nostra parella
ens el pugui donar, encara
que sovint o no en sap o no
ens el pot donar. Potser no
ho vol fer per algun motiu.
El cas és que posem
un vidre entre els dos, una
distància invisible i acabem
tenint discussions circulars,
aquelles que acaben on
van començar i no porten
enlloc.
És normal que necessitem sentir-nos entesos
per trobar-nos bé en una
relació, però també és cert
que de vegades no és possible que arribem a entendre
plenament a l’altre. Els sentiments i pensaments que
tenim són només propietat

nostra i encara que els puguem expressar amb claredat i llibertat no sempre els
podem compartir.
La idea romàntica de
l’amor ens diu que si dues
persones s’estimen haurien
de sentir les mateixes coses

i això és bastant utòpic. Al
final som dos móns que
intenten trobar-se en alguns
punts de la volta. I amb això
ja en tenim sort.
El que podem fer per
trobar-nos millor en parella
no és intentar convèncer a

l’altre que tenim raó, sinó
acceptar que és una qüestió
de respecte. Encara que no
t’entengui he de respectar
els teus sentiments. Només
així podrem arribar a alguns
acords.
De vegades ‘tenir pau
és millor que tenir raó’.
Acarnissar-nos en lluites
per fer-nos entendre només
ens fa més mal. Partim de la
base que tots dos tenim raó:
Podem arribar a un acord?
I si no és possible, potser
aniria bé consultar a un
terapeuta de parella perquè
ens pugui ajudar.
Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults.
Col.legiada 16.572
KANTOR. Espai
d’Atenció Psicològica
Llobateras 6 Local 1 (al
costat de Regina Carmeli)
Tel. 935882153
Mb. 644008701

MASCOTES
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Abandonados en
una caja precintada
Así es como fueron encontrados Toi y Totoro, en una
caja precintada, en el aparcamiento del Rubí+D, sin opción
alguna más que alguien se
topara con ella y surgiera la
curiosidad de ver que albergaba su interior. Pero la fortuna de que la caja estuviera
próxima a un vehículo hizo
que el propietario de éste,
probablemente pensando de
que se trataba de un paquete
olvidado, quisiera ver de qué
se trataba. Era una caja pesada, de unos 10 kgs aproximadamente y allí estaban ellos,
en su interior, aterrados, sin
entender nada. Gracias a
la rápida actuación de este
ciudadano, que no reparó en
llevárselos a su casa y desde
allí pedir ayuda a Rodamons
de Rubí, Toi y Totoro se van
recuperando de ese episodio
de abandono.
Toi y Totoro han ido ganando conﬁanza poco a poco,
dejando atrás una vida anterior que desconocemos.

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

Son dos hermosos siameses
adultos, jóvenes que probablemente hayan crecido
juntos por lo que buscamos
para ellos un hogar donde
ambos puedan dar inicio a
una nueva vida.
Si quieres conocer a Toi
y Totoro, ponte en contacto
con Rodamons de Rubí de
lunes a viernes de 18 a 20
horas al teléfono 639 679 777
o bien a través de email, web
o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi
Rodamons Rubí
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OFERTES I
DEMANDES
CHICA BUSCA TRABAJO. Cuidado ancianos, limpieza. Disp.
inmediata. 631.678.122
CHICA de 27 años con muchas
ganas de trabajar se ofrece
para limpieza o cuidado de
personas mayores con exp. y
ref. Disp. inm. 631.779.315

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

Buscamos agentes inmobiliarios en Rubí

.

COMISIONES 40%%- 80%

Formamos lideres inmobiliarios

Contáctanos
anos
Envia CV a:

rrhh@realtaria.es

Telf Movil: 690 97 20 52
646 78 03 65

T
Terrassa:
Rambla d´Egara 137
Sant Cugat: Av. Rius i Taulet 29
CC Baricentro Local 128b
Rubí: Calle Monturiol 5
Rubí

CULTURA
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ARTS ESCÈNIQUES

Cartell de luxe del festival Teatre sense teatre

Des de divendres i ﬁns diumenge, una desena de
propostes escèniques envairan diversos espais de la ciutat
REDACCIÓ

El festival Teatre sense teatre torna a Rubí aquest cap
de setmana amb un cartell
de luxe. Entre divendres
i diumenge, diversos espais de la ciutat acolliran
la segona edició d’aquest
certamen, que vol donar visibilitat a les arts escèniques
traient-les dels escenaris
habituals.
La proposta, organitzada per l’Ajuntament amb
el suport de la companyia
La Tal, inclou una desena
d’espectacles d’accés gratuït
o a un preu reduït, que en
molts casos arriben avalats
per premis i un gran èxit de
públic. “Volem que la gent,
alhora que passeja, tingui
l’opció de veure bons espectacles d’arts escèniques, no
només de teatre sinó també
de circ i dansa”, ha explicat
Moisés Rodríguez, regidor
de Cultura.
En aquesta segona edi-

Divendres 9 de juny a les 22h
Al solar del Centre Republicà.
‘A mi no me escribió Tennesse
Williams’, de G. Alonso i Marc
Rosich.
Preu: 5€.

Dissabte a les 18h i a les 21h i
diumenge a les 12.30h
A l’Ateneu Municipal.
‘Terror y miseria en el primer franquismo’, de la Cia. Esbarjo.
Preu: 5€.
Dissabte 10 de juny a les
19.30h
Al solar del Centre Republicà.
‘Suite’ de la Cia. Pepa Plana. Gratuït

ció, repeteixen com a escenaris del festival la plaça del
Doctor Guardiet, El Celler, el
gimnàs de la Schola i l’illa
de vianants, i s’hi sumen
com a nous emplaçaments
l’Ateneu i el solar del Centre
Democràtic Republicà. A
més, la proposta itinerant
‘Les pompiers’ de la companyia La Tal recorrerà l’illa
de vianants cada dia a partir

Dissabte a les 20.15h
A la plaça Doctor Guardiet.
‘Pelat’ de la Cia. Joan Català.
Gratuït.

Dissabte a les 22h
Al Celler.
‘Mrs Brownie’ dela Cia. Teatre Nu.
Preu: 5€.

Diumenge a les 11h i a les
12.30h
Al gimnàs de la Schola.
‘Tripula’ de la Cia. Farrés Brothers.
Preu: 4€.
Amb la col·laboració de La Xarxa.

‘Les alegres casades de Windsor’
de la Cia. Parking Shakespeare.
Preu: 5€.
Diumenge a les 20h
A la pl. Doctor Guardiet.
‘Mulïer’ de la Cia. Maduixa.
Gratuït.

Diumenge a les 20.45h
A la pl. Doctor Guardiet.
‘Rien à dire’ de la Cia. Leandre.
Gratuït.

Diumenge 11 juny a les 18.15h
Als jardins de l’Ateneu

Diumenge a les 19.15h
A la pl. Doctor Guardiet.
‘Spà beach *Work in progress’ de
la Cia. Enric Caso.
Gratuït.

de les 17.30 hores per convidar el públic a gaudir del
festival.
La majoria dels espectacles programats són gratuïts. Les localitats dels
de pagament es podran
adquirir a La Sala divendres
de 18 a 21 hores i el mateix
dia de la representació una
hora abans de l’espectacle
al lloc de la funció.

“L’any passat el festival
va tenir un gran èxit [...]. Hi
hem treballat amb molt de
temps per poder portar el
millor a Rubí”, ha destacat
Jordi Madaleno, programador de Teatre sense teatre,
qui s’ha mostrat convençut
que els rubinencs i rubinenques tornaran a sortir
al carrer per gaudir de la
proposta.

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

Els Gegants, a la XVIII Trobada gegantera de Vilanova d’Espoia
Els Gegants de Rubí, el Roc, la Paula, el Galderic
i la Laia, amb els membres de la colla de Geganters de Rubí, van participar diumenge passat en
la XVIII Trobada de Gegants de Vilanova d’Espoia,
a l’Anoia. Entre altres colles convidades hi havia
la de Borges Blanques, Capellades i Rubí, a més
de la colla amﬁtriona i el seu grup de bastoners.
A les 11 hores va arrencar una cercavila pel municipi, que va acabar a la plaça de l’església on
es van fer els balls, els parlaments i la ballada
conjunta ﬁnal.
La propera sortida de la colla rubinenca serà
diumenge vinent, quan assistiran a la Trobada de
Gegants de Sarrià, que commemoren els seus 30
anys d’història. / DdR

Els Gegants de Rubí, amb membres de la colla rubinenca, fotograﬁats a Vilanova
d’Espoia. / Marc Albert López Extremera
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Anna Tamayo inaugura la
mostra ‘RrubibaRroc’ al Celler
L’artista rubinenca Anna Tamayo inaugura aquest divendres a les 19 hores l’exposició
‘RrubibaRoc’ al Celler. La
mostra és la culminació d’un
ambiciós projecte que la pintora va iniciar al març, en el
qual es proposava el repte de
revelar “la bellesa amagada”
de Rubí, aquella que s’oculta
darrere d’un caos aparent,
segons explicava la mateixa

autora en la presentació del
projecte.
Serà el gran públic el
que a partir de divendres
i fins al 30 de juliol podrà
comprovar si ha aconseguit
el seu objectiu. La proposta
s’ha concretat en 7 pintures
de gran format, properes
als 3 metres d’amplada, que
s’exposaran a la Sala de Tines
del Celler. / DdR

L’artista Carlos Martínez exposa
‘Hi sóc perdut’ a l’Aula Cultural

Algunes de les obres que es poden trobar a la mostra. / Cedida

L’artista Carlos Martínez Volpatti mostra a l’Aula Cultural
l’exposició ‘Hi sóc perdut’. Es tracta d’una proposta creativa
d’aquest artista visual que respon a una activitat quotidiana, on les qüestions temàtiques actuen com a disparador
pulsional de les seves creacions, però on les qüestions
lingüístiques són les indicatives del seu treball.
Les obres exposades són principalment pintures acríliques, oli i tècnica mixta sobre paper en diferents formats.
També hi ha escultures de petit format. La mostra es podrà
visitar ﬁns al proper 15 de juliol. / DdR

Alumnes d’edRa homenatgen
García Lorca en una exposició
Coincidint amb el 80è aniversari de la mort de Federico García Lorca, els
alumnes dels tallers d’art
de l’Escola Municipal d’Art
i Disseny (edRa) han volgut
retre un homenatge al poeta i dramaturg amb una
exposició. La mostra ‘Recordant Lorca’ presenta un seguit de treballs inspirats en
poemes, obres de teatre i

dibuixos de Lorca, realitzats
per l’alumnat dels tallers
de ceràmica, escultura i
dibuix. En total, s’exposen
27 peces. La inauguració de
l’exposició tindrà lloc el 14
de juny a les 19.30 hores a
l’espai expositiu del centre
i es podrà visitar ﬁns al 14
de juliol. L’horari és de 9 a
21 hores de dilluns a divendres. / DdR
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AGENDA
································································
DIVENDRES - 9 de juny
-Xerrades i jam session
A les 18h xerrada a càrrec de la cooperativa d’arquitectes Argbag, posteriorment conferència
d’arquitectes Ressò i Rubí Brilla. A les 20h jam
session. A l’ediﬁci Ressò (av. Can Tapis, sn).
-Concert de jazz
A càrrec de ‘Toi&Moi’. A les 20.30h a la pl.
Anselm Clavé. Org.: CGT Rubí.
-‘Some Like It Hot’ (Con faldas y a lo loco)
Cinema a les 21h a La Sala (c. Cervantes, 126).
En VOSE. Preu: 3€.
-Observacions astronòmiques nocturnes
A càrrec d’Amics de l’Astronomia TRI-A. A les
21.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
-‘A mí no me escribió Tennesse Williams (porque no me conocía)’
Espectacle dins del festival Teatre sense teatre.
A les 22h al Solar del Centre Democràtic Republicà. Preu: 5€.

································································
DISSABTE - 10 de juny
-La Botiga al carrer
Fira de comerciants. De 10h a 21h al centre de
la ciutat. Org.: Comerç Rubí.
-Hora del conte en anglès

CULTURA
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‘Little red riding hood’, a càrrec de British House. A les 11h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-‘Terror y miseria en el primer franquismo’
Espectacle dins del festival Teatre sense teatre.
A les 18h i a les 21h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
Preu: 5€.
-‘Suite’
Espectacle dins del festival Teatre sense teatre.
A les 19.30h al Solar del Centre Democràtic
Republicà. Preu: 5€.
-Ball al Ressò
A les 20h ball amb animador i demostració de
country. A l’ediﬁci Ressò (av. Can Tapis, sn).
-‘Pelat’
Espectacle dins del festival Teatre sense teatre.
A les 20.15h a la pl. Dr. Guardiet.

A les 12.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Preu: 5€.
-‘Les alegres cases de Windsor’
Espectacle dins del festival Teatre sense teatre.
A les 18.15h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Preu: 5€.
-‘Spabeach’
Espectacle dins del festival Teatre sense teatre.
A les 19.15h a la pl. Dr. Guardiet.
-‘Mulïer’
Espectacle dins del festival Teatre sense teatre.
A les 20h a la pl. Dr. Guardiet.
-‘Rien à dire’
Espectacle dins del festival Teatre sense teatre.
A les 20.45h a la pl. Dr. Guardiet.

································································
DILLUNS - 12 de juny

-‘Mrs. Brownie’
Espectacle dins del festival Teatre sense teatre. A les 22h al Celler (c. Pintor Coello, s/n).
Preu: 5€.

-‘Buscant a Dori’
Dins del Cicle de Cinema Infantil en Català. A les
18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Org.: SLC.

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

DIMECRES - 14 de juny

DIUMENGE - 11 de juny
-Concert de jazz
A càrrec de la Banda Diego Zapata. A les 12h a
la pl. Anselm Clavé. Org.: CGT Rubí.
-‘Tripula’
Espectacle dins del festival Teatre sense teatre.
A les 11h i a les 12.30h al gimnàs de l’escola
Schola (c. Sant Pere, 12). Preu: 4€.
-‘Terror y miseria en el primer franquismo’
Espectacle dins del festival Teatre sense teatre.

································································
-Hora del conte
‘Contes de bruixes i bruixots’ a càrrec de Gerard
Garcés. A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
Per a infants de 4 a 7 anys.

EXPOSICIONS
-‘RrubibaRroc’
Exposició de l’artista Anna Tamayo. Fins al
30 de juliol al Celler (c. Pintor Coello, s/n).
Inauguració 9 de juny a les 19h. Divendres
de 18h a 21h, dissabtes de 12h a 14h i de
18h a 21h i diumenges d’11h a 14h.
-‘Porta oberta/ Frontera tancada’
Exposició sobre el dia a dia dels refugiats en
un camp. A càrrec d’Open Cultural Center
i OV. De l’1 al 30 de juny a la Biblioteca (c.
Aribau, 5). Al matí de dimecres a dissabte
de 10h a 14h i a la tarda de dilluns a divendres de 16h a 21h.
-Records i llocs
Exposició de pintura de M. Eulàlia Matas.
Fins al 30 de juny al Centre Tècnic de Rubí
(av. L’Estatut, 130). De dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 16h a 19h.
-El Museu de Rubí
Al Museu Vallhonrat (c. Sant Pere, 77-79).
Divendres i dissabtes de 18h a 21h, diumenges d’11h a 14h i de 18h a 21h i festius
d’11h a 14h.

································································
DIJOUS - 15 de juny

-Concert de Consort de vent
A càrrec de l’Escola de Música. A les 18.05h
entre l’Escardívol i el Bullidor.

-‘Nosaltres dos’
Presentació del llibre a càrrec de l’autor, Xavier
Bosch, i Jordi Martínez. A les 19.30h al Racó del
Llibre (c. Dr. Robert, 12).

-‘Kiara 23.5’
Presentació del llibre a càrrec de l’autor, Pablo
Fuentes. A les 19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

-Maridatge multisensorial
Tast a cegues de diferents caves. A les 20.30h a
l’Ateneu (c. Xile, 1-2). Inscripció prèvia.

CULTURA
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ENTREVISTA A XAVIER BOSCH, PERIODISTA I ESCRIPTOR

“Escric novel·les perquè m’ho passo
molt bé i per alliberar fantasmes”
MARTA CABRERA

L’escriptor i periodista Xavier
Bosch, guanyador d’un Premi
Ondas pel programa radiofònic ‘AMP?’ i del Premi Ramon
Llull amb el llibre ‘Algú com
tu’, serà a Rubí el 15 de juny
per presentar la seva darrera
novel·la, ‘Nosaltres dos’, una
història que ressegueix durant diversos anys l’amistat
entre un home i una dona. La
presentació serà a les 19.30
hores al Racó del Llibre.
-A la portada del llibre es
pregunta sobre si és possible
l’amistat entre un home i una
dona. Durant el període de
creació del llibre, deu haver
reﬂexionat molt sobre això.
-Sí, és una pregunta que la
humanitat s’ha fet des de
sempre i hi ha un moment
en què tots ens hem plantejat
que hauria passat si en comptes de ser on soc i amb qui
soc, amb el meu amic o amiga
haguéssim decidit fer la vida
junts i traspassar la línia que
ens vam interposar. El llibre
és una història de dos personatges que es coneixen a la
universitat, que es retroben
quan tenen 35 anys i la vida
ja els ha posat a prova i que
es tornen a retrobar quan en
tenen 50.
-Va decidir escriure un llibre
sobre l’amistat arran de la
pèrdua del poeta Francesc
Garriga, un bon amic seu.
Perquè els personatges són
un home i una dona?
-La nostra història d’amistat
no hauria �ngut gens d’interès. Volia que fossin dos personatges molt diferents i per
tant de sexes diferents. Ell és
de ciutat, de Barcelona, i ella

‘Nosaltres dos’, la darrera novel·la de Xavier Bosch, va ser el llibre
més venut per Sant Jordi. / M.C.

de poble, de Banyoles; ell té
la vida resolta per qües�ons
familiars i ella s’ho ha hagut
de currar més; ell és un jove
despreocupat i ella un jove
vitalista i idealista.
-El llibre es divideix en tres
èpoques, la joventut, l’edat
adulta i la maduresa i també mostra la transformació de Barcelona. És una
novel·la que parla del pas
del temps?
-Sí, el tema central és l’amistat, però en un segon nivell
de lectura hi ha la qües�ó del
pas del temps. No només a
través dels personatges, sinó
de la ciutat de Barcelona,
quan l’any 1984 encara no té
la nominació olímpica i és una
ciutat grisa, fosca, tancada al
mar i amb poca autoes�ma.
Després l’any 2000, amb tota
la reforma d’infraestructures i
urbanís�ca, que es recupera
molta part de platja i ﬁnalment el 2016 amb el ‘boom’
turís�c. El passeig de Gràcia,
on hi ha l’hotel del protagonista, canvia molt, canvien

les malal�es, perquè als 80
apareix la Sida. També els
hotels, on abans hi havia un
pianista ara hi ha una pantalla
de la CNN amb no�cies d’úl�ma hora.
-Llegint el llibre, dona la sensació que vostè s’ho passa bé
escrivint i que vol que la gent
també gaudeixi, tot i que
alguns passatges del llibre
són dramà�cs.
-La felicitat va de bracet amb
la tragèdia. Quan pensem
que estem en el millor moment de felicitat i que ho
tenim tot bastant controlat,
hi ha una mort inesperada,
un accident, un infart, aquestes coses passen a totes les
famílies. El que dona sen�t
a la vida és la mort, sense
aquesta data de caducitat la
resta de les coses que fem
�ndríem menys sen�t i les
valoraríem menys.
I la veritat és que enlloc
m’ho passo millor que sol
a casa escrivint. Escric les
novel·les que a mi m’agradaria escriure, si als lectors

els agrada, collonut. Si els
crí�cs fan bones ressenyes,
sensacional; que es tradueix
a no sé quants idiomes, molt
millor, però escric novel·les
perquè m’ho passo molt bé i
per alliberar fantasmes.
-Quan va reemprendre la
seva carrera literària ho va
fer amb una trilogia d’intriga periodís�ca, després va
publicar una novel·la d’amor
i passió i va guanyar el Ramon Llull, hi ha un abans i
un després del llibre ‘Algú
com tú’?
-Després de la trilogia no volia
ser un autor d’un sol �pus
de novel·la, em feia basarda.
També volia sorprendre el
lector, que no es pensés que
havia trobat una fórmula que
funcionava bé i que només
anava canviant les trames. La
jugada va sor�r bé i després
vaig escriure ‘Nosaltres dos’,
ara estic fent-ne una altra,
que tancarà la trilogia de les
emocions, per dir-ho d’alguna
manera. M’agrada reinventar-me professionalment, soc
molt tastaolletes.
-La setmana que ve presenta el llibre a Rubí, li agrada aquest contacte amb la
gent?
-No hi ha res millor per un
autor que poder parlar amb
els lectors, saber què els ha
agradat i que no. Llegir és un
acte crea�u perquè cadascú
s’imagina els protagonistes
d’una determinada forma
per molt que jo en faci una
descripció. És la gràcia, en
una sèrie de televisió tots
veiem els personatges igual,
en canvi, una història llegida
per dues persones mai és
exactament igual, ni tampoc
els personatges.
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BREUS

Ramon Batalla presenta la
primera part de la biograﬁa
de Jaume Miravitlles

L’historiador rubinenc va estar acompanyat en la presentació per
la dissenyadora Magda Batlles. / Cedida

L’historiador local Ramon
Batalla va presentar a principis de juny la primera
part de la biografia de
Jaume Miravitlles, qui va
ser director del Comissariat de Propaganda de la
Generalitat de Catalunya
durant la Guerra Civil.
Una trentena de persones van acompanyar
l’escriptor rubinenc, que
va fer la presentació a l’Ateneu, acompanyat per la
dissenyadora local Magda
Batlles.

El llibre publicat per
Batalla, editat dins la Collecció Juncària, porta per
títol ‘Jaume Miravitlles i
Navarra. Els anys de joventut (1906-1939)’ i segueix
el recorregut vital del periodista i polí�c des dels
seus inicis ﬁns a la ﬁ de la
Guerra Civil.
Ramon Batalla ja està
preparant la segona part
de la biografia de Miravitlles, que seguirà amb
l’exili americà i el retorn a
Catalunya. / DdR

El rubinenc Pablo
Fuertes portarà
a la Biblioteca el
seu primer llibre

La Societat de
Blues organitza
un concert de
Diego Zapata trio

‘Kiara 23.5’ és el primer
llibre del rubinenc Pablo
Fuertes, una història apocalíp�ca que té com a protagonista principal un pare
que lluita per salvar la seva
ﬁlla d’un món brutal.
La presentació de la
novel·la, que està editada
per Terra Ignota i escrita
durant una estada a Irlanda del Nord, �ndrà lloc a la
Biblioteca el 14 de juny a
les 19 hores. / DdR

El blues de Diego Zapata
trio arriba a Rubí aquest
diumenge a les 12 hores
a la plaça Anselm Clavé,
un concert organizat per
la Societat del Blues de
Rubí.
Precisament, l’en�tat
aprofitarà l’actuació per
presentar el programa
del IV Fes�val de Blues de
Rubí, previst pel 16, 17 i 18
de juny, i oferirà una paella
popular. / DdR
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FESTA DE LA POESIA

DIA DE L’ASSOCIACIONISME

La poesia sedueix l’Ateneu
tot i el mal temps
L’Agrupació Rubinenca Ar�s�ca i l’Antologia de la 50a Festa de la
Cultural (ARCA) va celebrar diu- Poesia, un llibre que recull les
menge la 50a edició de la Festa obres presentades el 2016 i el
de la Poesia, en la qual hi van 2017, ja que l’any passat la festa
par�cipar 24 poetes i poetesses, no es va poder organitzar.
principalment de Rubí.
El rubinenc Manuel Velasco
El mal temps va obligar a va rebre una arca amb una platraslladar la festa dels jardins de ca, obsequi que l’ARCA lliura a
l’Ateneu a l’interior de l’equipa- tots els poetes i poetesses que
ment. Una setantena de perso- par�cipen durant cinc anys connes van omplir de gom a gom la secu�us a la festa. Enguany, el
sala noble de l’Ateneu per assis�r mantenidor va ser José Antonio
a una ac�vitat, on la poesia és la Sánchez Tri�ana. / DdR
protagonista. Maribel
Cardona, membre de
l’ARCA, reconeix que el
mal temps i el fet que
dilluns fos fes�u va que
el públic fos més reduït
que en altres edicions,
però assenyala que “la
festa va ser molt emo�va”.
Durant la trobada,
els mateixos autors de
les obres, o bé rapsodes com Neus Lozano
o Ángels Lozano, van
llegir els poemes presentats aquesta edició. El rubinenc Manuel Velasco va ser obsequiat amb
A més, es va presentar una ARCA. / Cedida

La pluja aigualeix la Fira d’Art,
del Col·leccionisme i el Trasto
REDACCIÓ

La pluja intermitent no va ser un
impediment perquè se celebrés
la 16a Fira del Col·leccionisme, la
15a Fira d’Art i la 8a Fira del Trasto
el dissabte al ma�, però sí que va
deslluir l’ac�vitat. Sobretot perquè el mal temps va fer que molta
gent es quedés a casa i no sor�s a
passejar pel centre de la ciutat, on
van tenir lloc les ac�vitats.
La Fira d’Art va acollir una vintena de parades d’art i artesania
en la primera edició organitzada
per la nova junta, fa poques setmanes: “Estem contents, però sí
que és cert que la difusió potser
ens va quedar curta i la pluja no
ens va ajudar gens”, explica Ariadna Benavides, presidenta de
l’Associació Sant Galderic, que organitza l’esdeveniment juntament
amb els Amics del Col·leccionisme
de Rubí i l’Associació de Pessebristes i que enguany va coincidir amb
el Dia de l’Associacionisme.
La Fira del Col·leccionisme i
el Trasto va aplegar més d’una
vintena de parades, entre les
quals va destacar una col·lecció

Les ﬁres van tenir lloc dissabte dissabte al centre. / Cedida

de llevataps de suro amb peces
del segle XIX. En aquesta ocasió,
els col·leccionistes van comptar
amb la participació dels Amics
dels Automòbils An�cs que van
exposar el mí�c camió de Bombers de Rubí. Aproﬁtant-ho, un
dels col·leccionistes va portar
ﬁns a la ciutat material i peces
relacionades amb els Bombers,
com cascs, roba, mànegues i al-

tres estris.
La principal novetat d’enguany
va ser la celebració de la quarta
jornada pessebrística, que va
aplegar més d’un centenar de
pessebristes d’arreu de Catalunya,
a més dels membres de l’en�tat
local. Tot i la pluja, no es van
haver de suspendre les ac�vitats
previstes, entre les quals hi havia
diverses xerrades i tallers.

DANSA

La ballada de la Trobada Infan�l de Dansa
es trasllada al Regina Carmeli per la pluja
L’Esbart Dansaire de Rubí va celebrar dissabte passat la quarta Trobada Infan�l de Dansa Tradicional,
que va pa�r alguna modiﬁcació a
causa de la pluja. Així, l’acte central de l’esdeveniment, la ballada
conjunta de totes les en�tats, que
s’havia de fer dissabte a la tarda
a la plaça Doctor Guardiet, es va
traslladar al pavelló del Regina
Carmeli.
A la Trobada, hi van par�cipar,
a més de l’Esbart de Rubí, els

esbarts de Mollet, Manresa i Vila
de Sallent. A primera hora de la
tarda, es van iniciar les ac�vitats,
amb una cercavila que va sor�r de
la plaça de la Nova Estació i que
va recórrer el centre de la ciutat.
Posteriorment, va tenir lloc la
ballada conjunta, a la qual va assis�r el regidor de Cultura, Moisés
Rodríguez, qui es va mostrar molt
sa�sfet de “veure tants nens i nenes que garanteixen el futur de la
dansa tradicional catalana”.

Suspesa la Festa dels Xatos
D’altra banda, dilluns estava prevista la tradicional Festa dels
Xatos, amb la participació de
diverses en�tats.
Per culpa del mal temps, els organitzadors es van veure obligats
a suspendre totes les activitats
programades a l’aire lliure. Només
es va poder fer la missa a l’ermita
de Sant Muç. Els Castellers van
aixecar un castell a l’interior del
temple. / DdR

La ballada conjunta de la trobada va ser al Regina Carmeli. / J. A. Montoya

ESPORTS
HOQUEI LÍNIA | RECONEIXEMENT

Recepció de l’Ajuntament al
Cent Pa�ns per celebrar el triplet
MARTA CABRERA

El Sènior Femení del Cent
Patins va ser el gran protagonista de la recepció
oficial de l’Ajuntament a
l’entitat rubinenca, després que hagin aconseguit
aquesta temporada la Copa
de la Reina, la Lliga i la Lliga
Europea d’hoquei línia. El
Sènior Masculí també va
portar al consistori la Copa
del Rei aconseguida aquesta
temporada.
A la recepció, hi va par�cipar tot el club, que va
omplir la plaça Pere Aguilera, mentre el president,
Albert Margarit, signava
el Llibre de l’Esport de la
ciutat a l’interior de la Sala
de Plens: “Som el primer
equip a aconseguir aquest
triplet i estem contents que
Rubí sigui la primera ciutat a
aconseguir aquesta ﬁta”, va
aﬁrmar el màxim responsable del club.
Posteriorment, el pre-
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TAEKWONDO | CAMPIONAT D’ESPANYA

Sílvia Boix, del Balmes Rubí,
subcampiona d’Espanya júnior
La rubinenca Sílvia Boix,
del Club Balmes Rubí, s’ha
proclamat subcampiona
d’Espanya júnior en el campionat d’Espanya de Taekwondo disputat dissabte
passat a La Nucia, Alacant.
Boix, de només 15 anys, ha
segellat un palmarès impecable aquesta temporada:
campiona de Catalunya
júnior, subcampiona absoluta, tercera d’Espanya

en el campionat Sub21 i
subcampiona d’Espanya
júnior.
Seleccionada per la Federació Catalana, Sílvia entrena setmanalment en el
Centre d’Alt Rendiment de
Sant Cugat i al Balmes Rubí
gairebé diàriament. El seu
progrés ha estat espectacular i s’ha conver�t en una
promesa del taekwondo a
Rubí. / Balmes Rubí

Representants de l’en�tat van pujar al balcó de l’Ajuntament amb tots els �tols aconseguits pel Cent
Pa�ns. / M.C.

sident, els capitans dels
diversos equips i les representants del Sènior Femení
van pujar al balcó per fer
uns pe�ts parlaments i mostrar els �tols a la ciutat.
En aquell moment, l’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Mar�nez, va proposar a les
tricampiones ser pregoneres de la Festa Major. La capitana del Cent Pa�ns, Ainhoa Merino, va entomar el

repte i va acceptar en nom
de les seves companyes.
Sobre la temporada
perfecta que ha viscut el
conjunt rubinenc, Merino
destaca que encara no són
del tot conscients de tots els
èxits que han aconseguit:
“No som molt conscients
que som campiones d’Europa, perquè és el primer
cop que es feia, crec que a
poc a poc ens estem fent la

idea que hem aconseguit
quelcom important”.
La capitana de l’en�tat
rubinenca veu “di�cil” repe�r el triplet, però sí que
veu possible “guanyar més
trofeus, perquè tenim un
equip molt jove”. Per úl�m,
Merino destaca que la clau
de l’èxit és “el joc en equip”,
una unió que creu que les
diferencia de la resta de
conjunts de la compe�ció.

Boix va penjar-se la medalla de plata al campionat. / Cedida
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FUTBOL | FORMACIÓ

ATLETISME | PROVES COMBINADES

Èxit del XXVI Torneig de Futbol
Base Olímpic Can Fatjó
El Torneig de Futbol Base
Olímpic Can Fatjó, que arriba a la XXVI edició, ha estat
un èxit tant d’organització
com d’equips par�cipants i
de públic en aquest primer
cap de setmana de compe�ció. En categoria benjamí, el
Mar�nenc FC es va imposar
a la UE Rubí per 8-0, proclamant-se així guanyador del
torneig.
Diumenge va ser el torn
de prebenjamins escolars
i federats. En escolars, el

campió va ser la UE Rubí,
que va guanyar en la ﬁnal
a l’Incresa Atlè�ca, mentre
que en federats el vencedor
va ser l’Olímpic Can Fatjó A,
que va imposar-se al Gimnàs�c de Manresa.
El torneig continuarà
aquest proper cap de setmana amb les categories
d’alevins i infan�ls, mentre
que els dies 17 i 18 de juny
es tancarà el torneig amb
les categories de cadets i
juvenils. / José Verde

La ﬁnal del torneig de benjamins va enfrontar el Mar�nenc a la UE
Rubí. / J.A. Montoya

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

L’Hor�zó A acaba segon en
la fase regular de la lliga
CE HORITZÓ A
FORÇA LLEIDA

ESPORTS
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63
47

El primer equip del CE Horitzó va ﬁnalitzar el seu recorregut per la fase regular de la Lliga Preferent de
bàsquet per a discapacitats
intel·lectuals amb una bona
victòria davant del Volcall
Força Lleida, un equip que
va lluitar molt durant tot el
par�t.
Des de mitjans del primer quart, l’equip del Vallès
va anar prenent un petit
avantatge en el marcador,
que aniria augmentant en

el segon i tercer quart. En el
darrer període, l’equip dirigit
per Cesc Cañada va aﬂuixar
i aquest fet va permetre
que els de la Terra Ferma
s’acostessin bastant en el
marcador, ﬁns arribar al ﬁnal
amb els 16 punts d’avantatge
favorable als rubinencs.
Per l’ Horitzó van anotar:
Toni Torres (23), Iván Perálvarez (16), Ramón Vargas (10),
Manel Simón (8), Sergi De la
Torre (4) i David Solá (2).
Amb aquest resultat,
l’equip acaba classiﬁcat en
una magnífica segona posició de la fase regular. /
Horitzó

Adrià Navajón, de la UAR, subcampió de
Catalunya juvenil en salt d’alçada
L’Estadi Municipal de Lloret
de Mar va acollir el passat
cap de setmana els Campionats de Catalunya Juvenil,
Júnior i Promesa d’atle�sme.
Per part de la Unió Atlè�ca
Rubí (UAR) hi van par�cipar
cinc atletes masculins i dues
de femenines.
A la categoria juvenil,
hi va participar Adrià Navajón, que va compe�r en
salt d’alçada, on va quedar
subcampió amb una marca
d’1.96, empatat amb el campió, però per nuls l’atleta
rubinenc va ser segon. David
Jiménez va par�cipar en 100
metres llisos i a la semiﬁnal
va fer una marca d’11’70
que li va donar pas a la ﬁnal,
però aquesta úl�ma no la
va disputar. Tant Navajón
com Jiménez van par�cipar
en salt de llargada, on van
quedar vuitè i setè, respectivament, amb la mateixa
marca, 6.54 metres.
En categoria femenina,

A l’esquerra, Adrià Navajón, subcampió en alçada. A la dreta, Ferran Merino, tercer en llargada. / UAR

Maria Blasco va quedar
quarta en llançament de
pes, amb una millor marca
personal d’11.85 m, mentre
que en llançament de disc
ser onzena amb un registre
de 22.93 metres.
A la categoria júnior,
Iker Gómez va disputar els
400 m tanques. En la semifinal va intentar la marca
mínima per participar en

el Campionat d’Europa sub
23, però es va quedar a 95
centèsimes. Va guanyar la
ﬁnal amb 55.19. Per la seva
banda, Ferran Merino va
quedar tercer en salt de llargada amb una millor marca
personal de 6.98. També va
disputar els 110 m tanques,
on va fer un registre de
16’40, que no li va donar
accés a la ﬁnal.

Finalment en categoria
promesa, Eric Pérez va fer
els 110 m tanques i es va
quedar a una centèsima de
la medalla de bronze, realitzant una marca de 15’43.
Laura Domingo va disputar
els 400 m i també es va
quedar a prop del bronze
amb 59’55. Tots dos atletes
van quedar en quarta posició. / UAR

WATERPOLO | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El Sènior B del CNR, campió de Catalunya de Primera
El Sènior Masculí B del Club
Natació Rubí (CNR) ha finalitzat la temporada conquerint el Campionat de
Catalunya absolut de Primera Divisió, després d’imposar-se al CN L’Hospitalet

en els dos enfrontaments
de la ﬁnal que es va disputar
la setmana passada a Can
Rosés (13-8) a Can Rosés i a
L’Hospitalet (7-8).
D’altra banda, el primer
equip masculí s’ha classiﬁSènior Masculí A del Natació Rubí. / Cedida

La plan�lla del Sènior Masculí B. / Cedida

cat per disputar la fase ﬁnal
de la Copa Federació. La semiﬁnal serà a un únic par�t
contra el CN Catalunya. Per
la seva part, l’equip femení
disputarà la ﬁnal de la Copa

Federació contra el CE Mediterrani. Els dos equips
s’enfrontaran en el primer
partit aquest dissabte a
par�r de les 19.45 hores a
Can Rosés. / CNR

ESPORTS
BÀSQUET | CAMPIONAT DE CATALUNYA

L’equip Cadet A masculí del CEB Sant
Jordi es proclama campió de Catalunya
El Cadet A Masculí del CEB
Sant Jordi es va proclamar
diumenge passat a Figueres
campió de Catalunya de la
categoria A1.
Després d’una temporada plena de victòries, 21 en
total, i en la qual només ha
perdut un par�t, el conjunt
rubinenc es va classificar
com a primer de grup per a
la fase ﬁnal de la província
de Barcelona.
En aquesta compe�ció,
celebrada el darrer cap de
setmana de maig al pavelló
del Sant Jordi, l’equip local
va imposar-se a la ﬁnal al
CB Vive-El Masnou per 6650. La victòria va donar pas
al Campionat de Catalunya
com a representant de la
província de Barcelona.
Diumenge, una semifinal va enfrontar el Sant
Jordi amb el conjunt de les
Escolàpies de Figueres, el
representant gironí. L’altra
semifinal va ser entre el
Sedis Nagrup de La Seu
d’Urgell, per Lleida, i el CB
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El Cadet A Masculí del Bàsquet Sant Jordi ha fet història proclamantse campió de Catalunya. / Cedida

Àguiles de Sant Coloma de
Queralt, de Tarragona. Van
ser dos par�ts molt disputats que van donar com a
finalistes als tarragonins
després d’una pròrroga (6577) i als rubinencs (51-77).

Les aficions dels dos
equips que van disputar la
ﬁnal van gaudir a la tarda
d’un gran par�t de bàsquet,
que ﬁnalment va ser per al
conjunt rubinenc, que es va
emportar la victòria després

d’anar gairebé tot el par�t
per darrere en el marcador.
L’enfrontament es va decidir
en els úl�ms dos minuts i
el resultat final va ser de
66-59.
Així, l’equip format per
Marc Balañá, Marc Civill,
Ian Dalmau, Dani Estévez,
Álvaro Mora, Oriol Morales,
Arnau Morraja, Pablo Pareja, Iker Pérez, Marc Sánchez
i Álex Villar, entrenats per
Riqui Checa i Marc Jorba,
ha aconseguit per primera
vegada en la història del
club que un equip par�cipi
i guanyi el Campionat de
Catalunya.
D’altra banda, cal destacar que el Cadet Femení
i el Sots21 Masculí també
van disputar la fase ﬁnal de
la província de Barcelona,
classiﬁcant-se com a segon
i tercer respec�vament.
Finalment, cal assenyalar que aquest dissabte, el
CEB Sant Jordi celebrarà el
tradicional sopar anual. /
CEB Sant Jordi

TRIATLÓ | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Bon paper del Natació Rubí en el
Campionat de Catalunya de Triatló
El Club Natació Rubí (CNR)
va participar en el Campionat de Catalunya de
Triatló per relleus, disputat
diumenge passat a Pineda
de Mar, amb dos equips
que van fer un bon paper.
L’equip femení, format per
Laura Pérez, Barbora Marcikova i Cristina Aguilera,
va assolir una meritòria

desena posició. L’equip
masculí, integrat per Nico
López, Juan Antonio Calero i Manolo González,
va quedar en 25a posició.
La prova consistia en què
cada rellevista feia un triatló supersprint, 300 m de
natació, 7 km de ciclisme
i 2 km de cursa a peu. /
CNR

Els integrants dels dos equips del CNR que van par�cipar en el
campionat. / CNR

”És molt important
saber on compres,
per després saber
el que menges.”

Ferran Pascual
Capità i Entrenador del CNR

