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C. CARRASCO

Jaume Collboni, secretari de 
Políti ca Municipal del Parti t 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) a l’executi va nacional, 
va visitar dilluns a la tarda 
de l’agrupació socialista 
rubinenca per assisti r a una 
trobada amb alcaldes, al-
caldesses i regidors electes 
de la Federació del Vallès 
Oest. L’acte va servir per 
donar el tret de sorti da a 
l’organització a les eleccions 
municipals del maig de 2019 
a les diferents agrupacions 
locals.

Segons Collboni, mentre 
altres parti ts en els últi ms 

temps només parlen d’al-
guns temes, els socialistes 
preparen les municipals 
centrats a donar resposta 
als problemes reals de la 
ciutadania. En aquest sen-
tit, va assenyalar que de 
cara als pròxims comicis el 
PSC prioritzarà temes com 
l’habitatge, la seguretat, 
els serveis públics, la salut 
o l’educació.

El dirigent socialista s’ha 
mostrat confiat pel que 
fa als resultats: “El PSC és 
la primera força políti ca a 
l’àrea metropolitana de Bar-
celona i totes les enquestes i 
sondejos són positi us per als 
nostres candidats”.

Jaume Collboni, secretari de
Políti ca Municipal del PSC,
visita Rubí per començar a
preparar les municipals

L’AUP acusa el govern ‘d’incompetent’ per 
la permissivitat en l’afer dels abocadors
C. CARRASCO

L’Alternati va d’Unitat Popular 
(AUP) ha qualifi cat l’executi u 
local, en mans del PSC, ‘d’in-
competent’ per la permissi-
vitat i passivat que, segons la 
formació, manté davant les 
reiterades irregularitats de 
les empreses que gesti onen 
els abocadors de Can Carre-
ras i Can Balasc.

En aquest sentit, Jordi 
Muntan, portaveu de l’AUP, 

ha apuntat que l’acti vitat a 
Can Carreras continua, tot 
i que l’abocador està clau-
surat des de fa dos anys. 
Actualment, la instal·lació 
només té autorització per 
dur a terme algunes acti vitats 
com ara l’ensacat de terres 
i el reciclatge de palets, fet 
que l’empresa gestora, TMA 
Grupo Sánchez, aprofi ta per 
seguir abocant residus que 
després tapen amb argila, 
segons denuncien des de la 

formació assembleària.
L’AUP assenyala que una 

prova d’això seria el pas diari 
de grans camions pel Camí 
Vell d’Ullastrell fins a Can 
Carreras. A més, recorden 
que els vehicles de més de 
12 m de llargada tenen pro-
hibit circular per aquesta via, 
però que ho conti nuen fent 
amb total impunitat. Segons 
l’Alternati va d’Unitat Popular, 
l’Ajuntament es va limitar a 
prohibir, però no controla 
que es compleixi la norma 
ni sanciona el pas d’aquests 
vehicles. De fet, des de la 
formació asseguren que van 
plantejar aquest tema a la 
Mesa d’abocadors i que els 
representants municipals “es 
van mostrar sorpresos, van 
dir que no ho sabien i que si 
veiem algun camió que els 
truquéssim”. Per Muntan, 
“la sensació és que no es vol 
controlar”.

Montse Rousse, membre 

Vista aèria de l’abocador de Can Carreras. / Arxiu

de l’AUP i de la Plataforma 
Rubí sense abocadors, consi-
dera que l’Ajuntament i la Ge-
neralitat haurien d’accelerar 
la clausura de la instal·lació i 
restauració de l’abocador, si 
cal actuant d’ofi ci.

Les perspectives per al 
futur abocador de Can Ba-
lasc no són millors, segons la 
formació, que denuncia que 
s’ha fet un forat que dobla 
o fi ns i tot supera el doble 
de la capacitat atorgada per 
sentència. 

Des de l’AUP no entenen 
per què el consistori confi a 
en el compromís de l’empresa 
Arrins, que forma part del 
Grupo Sánchez, de no abocar 
més residus dels permesos. 
“Veient l’experiència dels 
darrers 20 anys amb aquest 
grup i els abocadors, no ens 
fiem”, apunta Rousse, qui 
considera que l’abocador ha 
d’obrir amb un forat amb la 
capacitat exacta permesa.

Collboni, a la dreta, durant la trobada a Rubí. / C.C.
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CRISTINA CARRASCO

L’alcaldessa, Ana M. Martí nez, 
ha presentat aquest dimarts 
la proposta d’ordenances 
fi scals per a l’any 2019, que 
serà debatuda i passarà a 
votació aquest dijous en un 
ple extraordinari. La proposta 
de l’executi u local inclou una 
rebaixa de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) del 2% que 
situaria el tipus impositiu 
general al 0,684% sobre béns 
urbans i rústics. Martínez 
ha recordat que aquesta 
serà la segona reducció d’un 
2% consecutiva de l’IBI, ja 
que a l’exercici actual també 
es va aplicar. Pel que fa a 
la resta d’impostos, taxes i 
preus públics, es proposa 
que segueixin congelats, com 
aquest any.

Segons la màxima res-
ponsable municipal, es trac-
ta d’unes ordenances que 
demostren la voluntat del 
govern “de conti nuar reduint 
la pressió fi scal als rubinencs 
i rubinenques”.

En aquest senti t, Martí -
nez ha assegurat que aquesta 
rebaixa de la pressió fi scal, 
per la qual l’Ajuntament dei-
xarà d’ingressar uns 400.000 
euros, no afectarà els serveis 
públics que s’ofereixen, “que 
encara s’han de continuar 
millorant”.

La primera edil també 
ha assenyalat que “és una 
proposta bona per a la ciutat, 
que va en la línia del nostre 
compromís d’acompanyar 
a les famílies que més ho 
necessiten”, en relació a l’in-
crement de les bonifi cacions 
i exempcions per a les llars 

L’alcaldessa, durant la presentació de la proposta. / C.C.

La proposta d’ordenances del govern 
inclou una nova rebaixa de l’IBI

amb més difi cultats.
En aquest senti t, ha apun-

tat, a tall d’exemple, l’amplia-
ció de la bonifi cació a l’impost 
de construcció i fer-la arribar 
al 95% si s’incorporen ele-
ments d’aprofi tament tèrmic 
o d’energia solar.

Martí nez ha afi rmat que 
confi a a tenir el consens del 
ple per aprovar les noves 
ordenances i ha assegurat 
que van enviar a la resta de 
grups la proposta al mes de 
juliol, però que només alguns 
grups han volgut fer aporta-
cions. A més, ha avançat que 
aquesta mateixa setmana es 
passarà un primer document 
de pressupost als grups de 
l’oposició per començar a 
negociar-lo.

REDACCIÓ

La secció local d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC) va organitzar un dinar 
de treball amb el conseller 
d’Educació, Josep Bargalló, i 
representants dels equips di-
recti us d’alguns centres edu-
cati us de primària i secundà-
ria de la ciutat. Segons Xavier 
Corbera, candidat d’ERC a les 
properes municipals, l’objec-
ti u de la trobada era informar 
el conseller sobre la situació 
actual de l’educació a Rubí i 

ERC i representants de centres educati us locals 
es reuneixen amb el conseller d’Educació 

parlar del futur del municipi 
en termes educati us.

Per als republicans aquest 
és un dels reptes més impor-
tants que té la ciutat. Per això, 
Corbera aposta per disposar 
d’un Projecte Educatiu de 
Ciutat (PEC) que doni senti t 
a l’oferta educati va del nostre 
municipi, i que garanteixi que 
aquesta sigui de qualitat en 
totes les seves modalitats, 
dintre o fora dels centres 
educati us.

Entre els temes que es 
van plantejar a la trobada, 

hi ha la planifi cació dels cen-
tres educatius, el suport a 
les aules amb el reforç de 
serveis com l’EAP, la neces-
sitat d’adequar l’oferta de 
la Formació Professional a 
l’entorn industrial i tecnològic 
del municipi, i disminuir la 
segregació escolar.

Xavier Corbera ha valo-
rat positi vament la trobada 
ressaltant “les aportacions 
sempre valuoses que van fer 
els directors i la cap d’estudis” 
que van assisti r.

El conseller Josep Bargalló, amb el candidat d’ERC, Xavier Corbera i 
representants dels equips directi us de centres educati us. / Cedida

La resta d’impostos i taxes es manti ndrien congelats 

ICV criti ca la “manca de
voluntat del govern” per 
negociar les ordenances
“Sense debat, sense consens i 
sense un mínim respecte per 
a la insti tució”. Segons Inicia-
ti va per Catalunya-Verds, així 
ha elaborat l’executiu local 
la proposta d’Ordenances 
Fiscals per a l’any 2019, un 
dels tràmits més importants 
de l’administració local ja 
que determina més de la 
meitat dels ingressos dels 
ajuntaments.

Segons Ànnia García, por-
taveu d’ICV, les negociacions 
de les Ordenances s’han 
limitat a dos correus elec-
trònics: “un amb un quadre 
resum de les ordenances que 
es modifi quen, i un altre per 
dir-nos que aquell era l’últi m 
dia per fer aportacions”. Per 
a ICV, aquesta manera de 
fer “reforça la idea de la fi  
de cicle, el govern ja no té 
ni l’educació de tractar els 
temes de ciutat amb el con-
junt dels i les representants”. 
Pel que fa al conti ngut de les 
Ordenances, ICV apunta que 
“ens manca com sempre veu-
re quin serà l’impacte previst 
als pressupostos”, donada la 
rebaixa de l’IBI.

Des d’ICV troben també 
a faltar preus públics que 
regulin serveis que es presten 
o que no es poden prestar 
precisament per la manca 
de regulació. És el cas de l’ús 
de la pista exterior de gespa 
de Can Rosés, el frontó de Ca 
n’Oriol o la publicitat a Ràdio 
Rubí. “A través de l’ordenació 
i la publicitat d’aquestes taxes 
ampliem també els usuaris 
dels serveis, som transpa-
rents respecte els recursos 
públics i garanti m la igualtat 
d’oportunitats”, explica la 
regidora García./ DdR

La proposta es 
debatrà i votarà en 
un Ple extraordinari 
convocat per aquest 

dijous al vespre

Ànnia García, portaveu d’ICV. 
/ Arxiu
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La Sala s’omple per l’estrena del documental 
sobre el Mercat ‘En dèiem anar a plaça’

Una paella popular clou una Setmana de 
la Gent Gran de Rubí força parti cipati va

L’audiovisual recull testi monis del Mercat d’abans. / J. A. Montoya

REDACCIÓ

Unes 400 persones van om-
plir La Sala diumenge passat 
amb moti u de l’estrena del 
documental “En dèiem anar 
a plaça” que recull la història 
de l’anti c Mercat Municipal 
de Rubí, situat a la plaça del 
Doctor Guardiet, a través 
de l’experiència de 19 para-
distes.

L’audiovisual és una co-
producció de l’Associació 
d’Adjudicataris del Mercat 
Municipal i l’Ajuntament de 
Rubí realitzada per MC Pro-
duccions i s’ha rodat a parti r 
d’entrevistes a 19 testi monis 
que expliquen com era l’anti c 
mercat. Albert Obiols, Albert 
Sans, Carme Pàmies, Cati 
Julià, Chelo Marcos, Conxita 
Bamala, Dolors Tubau, Isabel 
Segura, Jesús Casals, Josep 
Guirao, Juan López, Juanita 
Guirao, Laura Campderrós, 
M Dolors Tubau, Manel Aluju, 
Maria Teresa Majó, Maria 
Tomàs, Núria Campderrós, 
Rafael Alpañes, Rosa Royo i 
Salvador Guirao són els rubi-
nencs que han comparti t els 
seus records i experiències en 

REDACCIÓ

L’organització d’una paella 
popular aquest dissabte va 
posar punt final als actes 
programats en el marc de la 
tercera edició de la Setmana 
de la Gent Gran de Rubí. Des 
del 22 de setembre s’han 
dut a terme un total de 15 
acti vitats adreçades a aquest 
col·lecti u de la ciutat, pro-
posades pels membres del 
Consell Consulti u de la Gent 
Gran. 

El programa ha inclòs 
tallers, cursos i conferènci-
es, entre d’altres, que han 
promogut el coneixement, 
benestar i aprenentatge de 
la gent gran, així com l’inter-
canvi intergeneracional.

Entre les acti vitats amb 
una parti cipació més àmplia 
cal destacar la paella popular, 
a la qual hi han assisti t uns 
420 rubinencs i rubinenques; 
l’espectacle teatral de Tiamat 
Teatre Un verano más, que 
ha comptat amb un públic 
format per unes 350 perso-
nes, i la conferència Jugar, 
llegir, tal vegada escriure de 
Màrius Serra, que han seguit 
unes 110 persones.

“Estem molt contents per-
què la parti cipació d’aquesta 
edició ha estat notablement 
superior a la dels altres anys”, 
ha explicat la regidora de 
l’Àrea de Serveis a les Per-
sones, Marta García, que ha 
afegit: “Hem plantejat una 
programació diversa, de la 
mà del Consell Consulti u de 
la Gent Gran, amb l’objecti u 
de cobrir al màxim els inte-
ressos d’aquest col·lecti u de 
la ciutat”.

Així, també s’han orga-
nitzat tallers de risoteràpia 
(30 persones) i d’arts manu-
als (30 persones), un taller 

intergeneracional sobre l’ús 
dels telèfons mòbils i les 
tauletes (25 persones), la xer-
rada Aspectes bàsics sobre la 
uti lització dels medicaments 
(8 persones), un iti nerari per 
l’entorn natural del torrent i 
l’estany dels Alous (7 perso-
nes) i una passejada pel Rubí 
modernista (7 persones), així 
com una sessió de treball pel 
Pla Estratègic en l’àmbit de 
les persones grans de Rubí 
(5 persones), entre d’altres 
propostes.

Segons assenyala el con-
sistori, amb aquesta la ter-
cera edició de la Setmana 

“el Mercat ha iniciat un procés 
de canvi que l’ha d’impulsar 
com a eix vertebrador de 
l’activitat comercial de la 
ciutat, com a punt d’acti vitat 
econòmica i com a exemple 
d’eficiència i eficàcia ener-
gèti ca”.

Precisament per aquest 
procés de canvi, l’Associació 
d’Adjudicataris del Mercat 
Municipal va decidir fer un 
homenatge audiovisual a 
les persones que els havien 
precedit i que els han ajudat 
a arribar a construir el Mercat 
d’avui.

En aquest sentit, Lluïsa 
Aguilera, productora de l’audi-
ovisual, ha assenyalat que “la 
pretensió d’aquest document 
és que la gent que ho va viure, 
recordi el passat de la ciutat 
i tots els que no van ser-hi 
puguin fer-se una idea de com 
era aquest espai emblemàti c 
de Rubí. És un homenatge a 
les persones i als ofi cis que hi 
ha dins dels Mercats”.

El documental, d’uns 14 
minuts de durada, va emoci-
onar a molts dels assistents, 
alguns dels quals reconeixien 
que “se’ns ha fet curt”.

de la Gent Gran s’ha volgut 
realçar l’aportació d’aquest 
col·lectiu a la ciutat, que 
suposa el 15% de la població 
de Rubí, amb més d’11.000 
rubinencs i rubinenques de 
64 anys o més.

“Des de l’Ajuntament 
apostem decididament per 
promoure l’envelliment acti u 
dels rubinencs i les rubinen-
ques, abastant aspectes com 
el benestar fí sic, social i men-
tal”, ha assenyalat García, 
qui ha recordat que “estem 
treballant el Pla estratègic 
en l’àmbit de les persones 
grans”.

Més de 400 persones han assisti t a la paella popular celebrada aquest dissabte a la pl. Doctor Guardiet. 
/ Cesar Font

El documental es va presentar el passat diumenge a la tarda a La 
Sala. / J. A. Montoya

aquest audiovisual.
Durant la presentació, la 

primera ti nent d’alcalde, Ma-

ria Mas, va lloar la professio-
nalitat dels actuals paradistes 
del Mercat i va recordar que 
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24a 

Pagesia i Art
DISSABTE 20 D'OCTUBRE
PL. DEL DOCTOR GUARDIET I CENTRE DE LA CIUTAT

DE L’11 AL
20 D’OCTUBRE

2,5 €
Tapa + beguda

15a Fira Retro
24a Fira de Pagesia i Art

6è Recapte d'aliments
1a Trobada d'Urban Sketchers

24a Trobada de Puntaires

7a 
De tapes
per la Fira

Impulsen la creació del 
Sindicat del Lloguer a Rubí

REDACCIÓ

Un grup de veïns i veïnes de 
Rubí ha impulsat la creació 
d’un Sindicat que “defensi a 
les persones llogateres i que 
garanteixi uns lloguers justos, 
estables, assequibles i dignes 
a la ciutat”.

El col·lecti u denuncia l’ús 
especulatiu de l’habitatge 
amb increments abusius dels 
preus dels lloguers que s’es-
tan produint, que xifren en 
un 19,7% de pujada en 2017. 
Aquest augment, segons 
aquest grup de ciutadans, 
està obligant als rubinencs 
i rubinenques a marxar de 
la ciutat, provoca desnona-
ments invisibles i empobreix 
el nivell de vida de la ciutat 
i de la ciutadania. “Rubí és 
la primera ciutat catalana 
on més s’ha apujat el preu 
dels lloguers durant el 2017”, 
apunten. També critiquen 
l’actual llei d’arrendaments, 
les difí cils condicions i acces-
sos a l’habitatge, l’abús en les 
renovacions dels lloguers o 
en les fi ances.

Tot plegat comporta “la 
impossibilitat de mantenir 
una vida estable en una 
ciutat amb 4.428 pisos buits, 
segons dades de l’Ajunta-
ment”.

Per tot això, el col·lecti u 

propietats buides mentre no 
es resolguin les vulneracions 
del dret a l’habitatge.

La futura entitat tenia 
previst realitzar ahir dime-
cres a la tarda el seu primer 
acte ofi cial, del qual informa-
rem la propera setmana.

ha elaborat un decàleg amb 
els objectius a aconseguir 
per millorar la problemàti ca 
del lloguer.

Entre aquests, hi ha el 
d’incrementar la durada 
dels contractes de lloguer, 
amb contractes de 12 per 
grans propietaris i 6 anys per 
a petits; regular els preus 
del lloguer; establir fi ances 
d’habitatges d’un mes i con-
dicions d’accés més justes; 
mobilitzar els pisos buits per 
a fi ns socials i que l’habitatge 
públic promogut des de les 
administracions sigui només 
de lloguer.

També proposen dedicar 
el 30% dels nous pisos o 
grans rehabilitacions a habi-
tatge social, que l’arrendador 
pagui els honoraris dels Apis 
o administradors, ja que 
és un servei que reben els 
propietaris i propietàries; 
eliminar el règim tributari 
especial de les Socimis; cen-
sar els habitatges, solars i 
propietats desocupades per 
un període superior a un 
any i expropiar aquells que 
hagi estat buits durant dos 
anys, fet que ja contempla la 
Llei d’Urbanisme. Finalment, 
aposten per donar suport a 
totes les resistències com la 
permanència a l’habitatge 
en precari i recuperació de 

La futura enti tat vol uns lloguers assequibles. / Arxiu

L’objecti u és lluitar per garanti r uns lloguers 
justos, estables, assequibles i dignes
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REDACCIÓ

Un incendi va calcinar to-
talment un magatzem de 
material ubicat a Sant Ge-
nís, al costat de l’empresa 
Con� nental, la ma� nada de 
dissabte passat. L’avís de l’in-
cendi va arribar a les 00.31 
hores. Els Bombers es van 
desplaçar amb 14 dotacions 
terrestres. En arribar, les 
fl ames afectaven la totalitat 
de la nau; una construcció 
de 60 x 30 metres quadrats. 
El foc, les causes del qual 
encara no s’han determinat, 

van fer col·lapsar la coberta, 
feta de planxes metàl·liques. 
En el moment de començar 
l’incendi no hi havia ac� vitat 
a l’interior de la nau, és per 
això que no va ser necessari 
evacuar cap persona.

La tasca dels Bombers 
també va consis� r a protegir 
una nau veïna, que connecta 
amb l’afectada en un punt, i 
que fi nalment no va resul-
tar afectada. L’incendi va 
quedar controlat a les 03.32 
hores. Durant la jornada de 
dissabte, a la zona encara es 
van quedar cinc dotacions de 

Bombers, per evitar qualse-
vol revifalla.

L’Ajuntament va ac� var 
una alerta per si el veïnat 
detectava en les hores i els 
dies posteriors fum a prop a 
causa de l’incendi, tot i que 
aquest ja estava controlat. 
En aquest sen� t, va demanar 
extremar les precaucions 
per evitar problemes res-
piratoris, sobretot si en cas 
de població vulnerable. En 
aquest cas, es recomanava 
no sor� r de casa i no engegar 
aires condicionats o bombes 
de calor.

El foc va cremar totalment la nau. / Bombers de la Generalitat

El Departament de Protecció 
Civil de la Generalitat va ac-
� var divendres passat al ma�  
el Pla especial d’emergència 
exterior del sector químic de 
Catalunya (PLASEQCAT) per un 
accident a l’empresa Moehs 
Catalana. La fuita de gas no 
era tòxica i no es van produir 
ferits.

L’incident va tenir lloc a 
les 7.50 h per una reacció de 
descomposició tèrmica. Com a 

conseqüència es va formar un 
núvol de caràcter irritant no 
tòxic. L’empresa va ac� var el 
seu Pla d’Autoprotecció i es va 
treballar per contenir la fuita 
del producte. Cinc dotacions 
dels Bombers es van despla-
çar a la zona per revisar les 
instal·lacions i fer tasques de 
refrigeració d’un reactor. Cap a 
les 10 h es va desac� var el pla. 
L’empresa va seguir treballant 
amb normalitat. / DdR

Ensurt al polígon Rubí Sud per un accident 
químic que provoca un núvol no tòxic

Un incendi calcina un magatzem de 
material a Sant Genís

Imatge del núvol, no tòxic, 
que es va originar. / Cedida
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Clàusules abusives

La Diputació de Barcelona fa costat a les persones consumidores 
en les seves reclamacions per clàusules abusives

La Diputació de Barcelona propor-
ciona atenció individualitzada i 
gratuïta a les persones consumi-

dores en relació als litigis amb entitats 

abusives en contractes hipotecaris. 
Aquest servei es va materialitzar el 
juliol de l’any passat amb la signatura 
de convenis de col·laboració amb els 
Col·legis Professionals de l’Advocacia 
(Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, 
Manresa, Sabadell, Granollers, Mata-
ró i Vic) i el suport dels Serveis Públics 
de Consum. L’acord 

Els ciutadans poden concertar les visi-
tes a qualsevol dels 77 punts d’atenció 
disponibles distribuïts per tota la demar-
cació de Barcelona. Els convenis preve-

uen el desplaçament d’un advocat a les 
dependències dels Serveis Públics de 
Consum de les comarques de Barce-
lona que, prèvia visita concertada, atén 
de forma individualitzada i gratuïta, les 
consultes dels consumidors. 

Les persones afectades reben un 
primer consell orientador d’un advo-
cat especialista i informació sobre la 
conveniència d’acudir als tribunals 
o de recórrer a les vies alternatives 

redacta cap document ni es tramita 
cap assumpte. Aquest servei també 
assessora els ciutadans respecte del 
dret a accedir a l’assistència jurídica 
gratuïta i de la documentació neces-
sària per sol·licitar-la.

Des que es va iniciar aquest servei 
l’estiu de 2017, s’han atès 4.618 famí-
lies que han generat 5.483 consultes, 

de les quals 4.788 han estat per con-
tractes afectats per una clàusula abu-
siva, cosa que representa el 87 % de 
totes les consultes. 852 famílies han 
pogut acollir-se al dret a justícia gratu-
ïta i han estat assessorades a l’efecte.

També hi ha hagut 2.903 consultes 
on el consumidor havia tingut un con-
tacte previ amb el banc.

Suport als consumidors
Els acords amb els col·legis professi-
onals d’advocats se sumen a les ac-
cions de suport als consumidors que 
la Diputació de Barcelona impulsa 
des de fa mesos per acompanyar-los 
en les seves reclamacions per les 
clàusules abusives.

Per atendre aquestes consultes, la 
2 

milions d’euros el pressupost des-

tinat als Serveis Públics de Consum. 
-

tècnics d’aquests Serveis (77 muni-
cipals i 7 comarcals) i s’han fet 150 
xerrades i tallers arreu del territori 
que han comptat amb l’assistència 
de més de 8.000 persones.

A més, en els 224 municipis que no 
disposen de Servei Públic de Consum 
propi, els ciutadans poden realitzar les 
seves consultes directament i de mane-

-
bils d’Informació al Consumidor (UMIC).

La Diputació de Barcelona ofereix també 
consells i informació sobre els protocols 
de les entitats bancàries, adreces de 
contacte, l’agenda d’accions formatives i 
un formulari de reclamació a través de la 
seva pàgina web (https://www.diba.cat/
es/web/consum/clausula-terra).

Per redacció DIBA

Crèdit: iStock | Getty Images

SAPS SI TENS HIPOTECA
AMB CLÀUSULES
ABUSIVES?
La Diputació de Barcelona, el teu ajuntament
i els col·legis d’advocats t’oferim assessorament
personalitzat i gratuït per revisar el teu cas concret
i assessorar-te en la seva reclamació.

Només fins al 31 de desembre!

Consulta els punts d’atenció aquí:
www.diba.cat/clausulaterra
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La darrera jornada del ‘Rubiemprèn’ promou 
les vies alternati ves de fi nançament
Representants de 70 empreses rubinenques  van parti cipar a la jornada que l’Ofi cina 
de Serveis a l’Empresa (OSE) organitza anualment per a persones emprenedores
REDACCIÓ

70 empreses rubinenques 
van participar dijous pas-
sat a una nova edició del 
Rubiemprèn, la jornada 
especialitzada a persones 
emprenedores, empresaris i 

empresàries i responsables 
de companyies de tots els 
sectors que organitza cada 
any l’Ajuntament de Rubí a 
través de l’Escola d’Empre-
nedoria (EDER) de l’Ofi cina 
de Serveis a l’Empresa (OSE). 
“A l’Ajuntament de Rubí fa 

més de 30 anys que treba-
llem amb persones empre-
nedores i 14 amb empreses, 
sabem que el fi nançament és 
un dels pilars fonamentals de 
l’acti vitat empresarial i que 
hi ha persones que tenen 
una idea genial de negoci, 

però queden fora del sistema 
bancari de fi nançament”, va 
assenyalar la coordinadora 
d’àmbit de Promoció Eco-
nòmica, Olga González, en 
el moment d’obrir la jorna-
da. “Si no abordem aquest 
tema, hi ha molt bones idees 
que queden enfonsades”, va 
concloure.

La jornada va estar con-
duïda per Oriol Sans, direc-
tor de Finançament d’Acció 
- Generalitat de Catalunya 
i expert en temes de fi nan-
çament empresarial. “L’única 
manera de créixer, interna-
cionalitzar-se i fer recerca i 
innovació és estar ben fi nan-
çat. Les vies alternati ves de 
fi nançament complementen 
el bancari i arriba allà on el 
fi nançament tradicional no 
pot”, va argumentar Sans. 
Sandra Font, cap de Finan-
çament Internacional i Alter-
nati u, d’Acció va presentar el 
Recomanador de Finança-
ment Alternati u, un cercador 
de solucions de fi nançament 
en línia que busca les opci-
ons de fi nançament per cada 
negoci i sector.

Com a totes les edicions 
de Rubiemprèn, els casos 
d’èxit van tenir un paper 
rellevant durant la jornada. 
Jonàs Sala, cofundador i soci 
de Verkami, va posar com 

a exemple les campanyes 
de crowdfunding de la seva 
plataforma de fi nançament, 
una de les més importants 
del món. Sala va posar l’ac-
cent en el fet que “permeten 
generar una nova comunitat, 
fi delitzar i crear vincles amb 
els clients”.

Javier Megías, CEO i co-
fundador de la plataforma 
d’inversors Startupxplore, 
va fer una radiografi a de la 
situació actual del fi nança-
ment alternati u. Megías, que 
fa dotze anys que finança 
projectes empresarials, va 
explicar que la seva empresa 
analitza “unes 150 empreses 
noves cada mes” i aposta 
per la “diversifi cació dels in-
versors: no tens un inversor 
que controli la teva empresa, 
en tens 50 que intenten 
ajudar-te”.

Durant la sessió també 
va intervenir, Carlos Blanco, 
fundador de Nuclio Venture 
Builder, que va explicar els 
principals errors que comet 
una persona emprenedora 
i també què s’ha de tenir 
en compte per fer atracti u 
un pla de negoci per a un 
inversor; Emilio Gómez, Di-
rector Venture Capital ICF i 
Eloi Noya, Director de De-
senvolupament de Negoci 
LoanBook Capital.
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Rubí ha demostrado en multi-
tud de ocasiones la solidaridad 
de sus gentes. Y una muestra 
de ello es la entidad local sin 
ánimo de lucro AULA JOVE 
que tiene como eje principal 
el voluntariado. Este curso 
el proyecto cumple ya veinte 
años de existencia en Rubí y 
queremos celebrarlo a lo largo 
de este curso escolar. 

Nuestra sociedad eviden-
cia desigualdades sociales, 
económicas y culturales en 
muchos ámbitos y desgra-
ciadamente no es menos en 
el derecho fundamental a 
la educación recogido en la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. Es 
bien sabido el elevado índice 
de abandono escolar en Es-
paña, y Cataluña no es una 
excepción, sobre todo en la 
secundaria obligatoria con un 
alto riesgo de fracaso escolar. 
Este absentismo escolar es 
refl ejo en muchas ocasiones 
de la saturación del sistema 
educativo, la desafección de 
una parte del alumnado y su 
falta de motivación.

Para los que todavía no 
hayan oído hablar de AULA 
JOVE somos una entidad 
especializada en el refuerzo 
educativo de jóvenes de se-
cundaria (ESO) de Rubí. Nu-
estro objetivo es acompañar a 
estos jóvenes, escucharlos e 
intentar ayudarlos en su últi-
ma fase de educación obliga-
toria; capacitarlos de hábitos, 
herramientas y recursos para 
una mejora en su desarrollo a 
nivel académico y personal. 
Intentamos amoldamos al 
ritmo individualizado de cada 
alumno y a sus capacidades 
de aprendizaje. Actualmente 
nos derivan alumnos de todos 
los institutos del municipio, 
de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Rubí y de 
Cáritas, con quienes man-

tenemos un dialogo fluido. 
Posteriormente se mantiene 
una coordinación estrecha y 
continua con los tutores de 
los institutos para optimizar 
el seguimiento de los jóvenes. 
AULA JOVE ofrece un refu-
erzo escolar fuera del horario 
de instituto y en un espacio 
bien diferenciado del centro 
habitual como la Biblioteca 
Municipal Mestre Martí Tau-
ler. Es además un espacio de 
relación y socialización con el 
apoyo de una psicopedagoga 
quien ejerce una función de 
soporte socioeducativo y de 
contacto con las familias. 

A lo largo de estos 20 

años AULA JOVE ha pasado 
por muchas etapas, algunas 
difíciles como cuando no 
encontrábamos local para 
realizar la actividad o cuando 
no disponíamos de ningún 
recurso económico. Con todo, 
y gracias al empeño de los 
voluntarios y voluntarias, este 
proyecto ha ido saliendo ade-
lante y hoy en día podemos 
estar orgullosos de nuestra 
contribución a la educación 
en nuestra ciudad. Económi-
camente el proyecto cuenta 
con el apoyo del Ayuntami-
ento de Rubí y la subvención 
de ProInfancia (Caixabank) 
destinadas íntegramente al 
sueldo de la psicopedagoga 
que coordina el funcionami-
ento de la entidad. 

El número de jóvenes que 
reclaman nuestra ayuda se 
ha incrementado en los últi-
mos años y la lista de espera 
del curso pasado ascendió 
aproximadamente a sesenta 

niños que lamentablemen-
te no pudieron acceder por 
falta de voluntarios. Por otro 
lado, también disponemos 
de un espacio muy limitado 
para impartir las clases en un 
aula de la primera planta de 
la Biblioteca Municipal de 
Rubí Mestre Martí Tauler. 
Este curso pasado hemos 
acompañado a 28 jóvenes de 
edades comprendidas entre 
12 y 16 años de 1º a 4º de 
la ESO de lunes a jueves de 
18h a 20h. 

Se ha formado un grupo 
multidisciplinar de voluntari-
os que engloba desde profeso-
res, ingenieros, informáticos, 
licenciados en derecho, entre 
otras profesiones, todos ellos 
con algo en común: Poner en 
valor la educación e intentar 
ayudar a nuestros jóvenes. 
Nuestra principal necesidad es 
conseguir más voluntarios y si 
fuera posible ampliar el espa-
cio disponible en la biblioteca 
municipal. 

Para ser voluntario solo 
se necesita disponer de una 
tarde a la semana de 18 a 
20h durante el curso escolar 
(meses de octubre a junio) e 
ILUSIÓN para acompañar 
y ayudar a los jóvenes. Ser 
voluntaria/o aporta muchos 
benefi cios, además de contri-
buir a mejorar la vida de una 
persona también mejorará la 
tuya como voluntario, aumen-
tas tu autoestima, adquieres 
nuevas competencias y la 
satisfacción personal que ob-
tienes cuando un joven te lo 
agradece de por vida. 

Si estás interesado y qui-
eres recibir más información 
ponte en contacto con no-
sotros y te la haremos llegar: 
Biblioteca Municipal Martí 
Tauler de Rubí (C/ Aribau, 
5). Teléfono: 93.699.84.53(B
iblioteca)/93.697.80.18(Cári
tas). Correo electrónico: aula.
jove.1999@gmail.com. 

¡Una buena manera de 
sentirte útil!

Enmig de totes les barbàries, 
sempre hi ha hagut homes i 
dones que han resistit des de 
la solidaritat, la defensa de la 
pau, i la ferma convicció de la 
bondat humana. Homes i do-
nes dels quals tenim exemples 
encara entre nosaltres; molts 
d’altres noms ja s’han perdut 
en l’oblit o en les cunetes. Pro-
bablement la gran importància 
de rescatar, cuidar i donar a 
conèixer allò que anomenem 
“memòria històrica” tingui a 
veure amb la reivindicació de la 
bondat humana. En reclamar la 
victòria del bé sobre el mal, per 
més que les guerres sempre les 
perden els mateixos. Enteneu-
me, no es tracta de perpetuar 
el confl icte -com alguns in-
sinuen- ni de reobrir ferides. 
Més aviat es tracta de tancar 
aquelles que s’han ignorat. 
Reparació i dignitat.

La Neus Català ha fet 
aquest 6 d’octubre 103 anys. A 
la Neus la coneixem perquè va 
viure a Rubí, i l’estimem perquè 
és una d’aquestes persones 
que, al mig de la barbàrie, es 
va mantenir ferma no només 
per sobreviure, sinó per fer 
que la seva història -que és la 

de tantes- sobrevisqués també. 
Tant l’estimem, que fa ja uns 
quants anys que demanem a 
l’Ajuntament que posi el seu 
nom a la plaça Nova, a Les 
Torres, on va viure mentre va 
ser veïna nostra. Però sembla 
que la comissió del nomen-
clàtor no es reunirà abans 
que acabi el mandat, i queda 
la petició a sobre la taula del 
proper govern.

La Neus Català no és l’úni-
ca rubinenca que va viure la 
terrible experiència dels camps 
de concentració. Al menys 
11 veïns de la nostra ciutat 
es compten entre les víctimes 
de camps de concentració 
d’aquella Europa ressentida i 
desbordada. Al mes de Febrer 
de 2017 el Ple va aprovar la 
nostra moció per instal·lar a 
la ciutat les Stolpersteinen, 
unes llambordes que des del 
terra de la ciutat recordem els 
homes i dones que van passar 
pels camps de concentració du-
rant la II Guerra Mundial. El 

perquè és important ho tenim 
clar: homenatgen les víctimes 
de la guerra, construeixen la 
nostra identitat com a poble i 
fan justícia a aquelles persones 
que l’oblit s’emportarà si no fem 
res. El perquè el govern no ha 
fet res per donar compliment 
a la moció -cosa que només li 
costaria fi nançar una part de 
les despeses de desplaçament 
del creador de la proposta- jo 
ni ho sabem ni molt menys ho 
tenim clar.

Però no deixarem que 
aquestes víctimes de la barbà-
rie caiguin en l’oblit, perquè la 
Neus Català no ha oblidat, tot 
i els seus 103 anys, a aquelles 
persones que van patir a la carn 
i a l’ànima una de les èpoques 
més negres de la nostra histò-
ria. Ella és en aquest aspecte, i 
també en altres com la lluita 
política, una de les nostres 
heroïnes, un referent. I per 
això seguirem reivindicant la 
creació de la Taula municipal 
per a la Memòria Històrica, 
com a eina imprescindible per 
a la construcció d’una societat 
més justa, pacífi ca i crítica.

Neus, tú que no vas plorar 
mai davant els nazis, gràcies i 
moltes felicitats pel teu 103è 
aniversari.

Salut i República.

Josep Anton Cordero
President d’Aula Jove

Grup municipal d’ICV 
Rubí

¡La fuerza del voluntariado en Rubí! Neus Català, memòria històrica viva

Aula Jove és una 
entitat de reforç 

educatiu per a 
joves de l’ESO 

basada en 
el voluntariat

‘No deixarem que 
aquestes víctimes 

de la bàrbarie 
caiguin en l’oblit’



F a onze anys que l’Escola de Sardanes 
Flor de Neu, coincidint amb el seu 25è 
aniversari i amb el suport del Centre 

Excursionista de Rubí i altres entitats com el 
Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, 
TRI-A o Cepna, va posar en marxa una ini-
ciativa innovadora a la ciutat, la Caminada 
Nocturna de Rubí. Uns 200 participants van 
apuntar-se a aquella primera caminada. Una 
proposta per descobrir l’entorn natural del 
municipi enmig de la foscor i amb al·licients 
com diversos punts d’interès de caràcter cul-
tural, ambientals o d’observació dels estels, 
entre altres.

Al llarg d’aquests anys, la proposta s’ha 
anat consolidant, ampliant i millorant i 
creixent tan pel que fa al nombre de col-
laboradors com en relació als participants. A 
la quarta edició, en 2011, les 300 places que 
oferia l’activitat es van exhaurir en un dia i per 

primera vegada es van establir dos itineraris 
diferents, un més llarg i un de més curt per tal 
de facilitar la participació a més gent.

Un any després, la proposta continuava 
avançant i s’hi afegia un vessant solidari amb 
l’aportació d’un euro de la inscripció de cada 
participant per a un projecte solidari d’una 
entitat local. En 2012, les inscripcions ja 
sumaven 500, tot i que es van presentar més 
de 800 persones el dia de la Caminada. Es 
plantejava el repte de continuar creixent.

Amb el pas del temps, el nombre d’ins-
cripcions ha anat creixent fi ns a arribar al 
miler, en paral·lel a la demanda ciutadana, 
que supera el nombre de places i el pes de 
l’organització s’ha concentrat en el Centre 
Excursionista i en Rubí d’Arrel, que compten 
amb el suport d’altres entitats locals.

I és que cada cop són més famílies i grups 
i persones de totes les edats els que volen 
sumar-se a l’activitat, que ja s’ha convertit en 
una cita clau del calendari de la tardor a la 

ciutat. L’èxit de la proposta radica en què es 
tracta d’una activitat de lleure, no competi-
tiva, en horari nocturn, però accessible per a 
molts grups d’edat, que permet gaudir d’una 
nit especial a la ciutat, descobrint l’encara 
massa desconegut patrimoni natural local. 
A més, suma altres atractius com els punts 
d’interès, que són variats i amens, i una clo-
enda de l’activa festiva, amb una botifarrada 
i actuacions musicals. 

L’èxit, però, també radica en l’esforç de-
sinteressat i voluntari dels membres de les 
entitats organitzadores que dediquen moltes 
hores en l’organització prèvia, en tenir cura 
de tots els detalls d’aquesta activitat ja mul-
titudinària i que prenen totes les mesures 
necessàries per garantir la seguretat dels 
participants. A tots ells el reconeixement per 
la tasca ben feta. Han fet camí i esperem que 
aquest tingui un llarg recorregut.

Fent camí

Cartes de la ciutadania

EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                6 d’octubre

Raúl Velasco
@Rul_Velasco

Brutal la instalación 
de Arnau Blanch. 
#LaNuu #rubicity 

Contenidors que marxen
Fa uns mesos, a l’Avinguda Olimpíades, van 
fer unes obres per arreglar el passeig que es-
tava en pèssimes condicions. En fer aquesta 
feina van haver de treure els contenidors 
d’escombraries i els veïns havíem d’anar als 
altres contenidors depenent d’on vius doncs 
al que et quedi més a prop carrer Petanca o 
al de l’Avinguda Olimpíades (a prop de la 
parada del bus). Fins aquí tot correcte. Però 
els contenidors sembla que van marxar per 
sempre. I és clar, som els mateixos veïns amb 
molts menys contenidors. Aquest fet provoca 
que els que hi ha més propers sempre estiguin 
molt plens i que facin molta pudor. Esperem 
que l’Ajuntament reaccioni i retorni els con-
tenidors al seu lloc, o on cregui convenient, 
però que en posi. Aquest servei cada vegada 
està pitjor.

Edu García

Simplifi cando mi vida material
Últimamente me he enganchado a otro pro-

grama de TV: Buscadores de Minicasas. Un 
espacio donde los compradores de Mini casas 
(algunas de 18 m2 otras de 40 m2) explican 
entre otras cosas sus motivos para este cambio 
de estilo de vida.

Creo, que todos ellos coinciden en que 
serán más felices, si llevan una vida más sim-
ple, con menos acumulación de cosas. Sin esa 
necesidad de acumular bienes y rellenar los 
espacios de la vivienda como los perfectos 
escaparates que se muestran en las revistas 
de Decoración.

Sin tantos objetos, muebles, espacios por 
limpiar, ni tiempo que invertir en el mante-
nimiento de metros cuadrados de casa o piso, 
les queda mucho espacio libre por rellenar con 
vivencias, disfrute de actividades aire libre, 
posibles viajes (o no) y, en defi nitiva, tiempo 
de calidad para uno mismo o para la familia.

Así, es como quiero vivir. Y hace unos me-
ses empecé mi proceso. Pero, lejos estoy aún.

Mi reto ahora es, conseguir reducir mis 
bienes materiales, esas cosas que no nos apor-

tan, esa ropa que no me pongo, esos zapatos 
que tengo por si acaso tengo un super-evento 
que nunca surge. Todos esos trastos de más 
quitan espacio a mi día a día, a mi familia y 
entorpecen lo que vendrá a ser una vida más 
simple y sencilla.

Sin embargo, hay un bien material que sí 
quiero:  mi minicasa.

Cristina Gómez

Los servicios jurídicos y la política
Imagínense que los dictámenes de los ser-
vicios jurídicos del Ayuntamiento de Rubí, 
Terrassa…, el que sea, caen en saco roto. Viene 
a lugar este supuesto porque últimamente 
las resoluciones y consejos de los letrados 
de algunas cámaras representativas caen en 
papel mojado. Por eso, me atrevo a preguntar 
lo siguiente: ¿Para qué sirve el trabajo de los 
letrados del Parlament de Catalunya? ¿Para 
qué sirven los dictámenes de los letrados del 

Congreso de los Diputados?
Me explico: la Mesa del Parlament de Cata-
lunya llevó a cabo la Ley de desconexión del 
Estado haciendo caso omiso a los dictámenes 
de los letrados de la Cámara catalana. Y hace 
poco que el letrado mayor del Parlament, el 
rubinense Joan Ridao, ha sido ignorado en su 
dictamen sobre la sustitución temporal de los 
diputados independentistas encarcelados o 
fugados de la justicia. Y no hace mucho, los le-
trados del Congreso en Madrid han desacon-
sejado la ley anti-Senado que pretende llevar 
adelante el Gobierno Sánchez con relación a 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Me atrevo a exponer otras preguntas: ¿Me-
rece la pena tener letrados en las Cámaras 
representativas si su trabajo no es tomado 
en consideración? ¿Pretenden los Gobiernos 
saltarse la legalidad vigente de forma continua 
y constante?

José A. Avila López 

Rectifi cació de la Penya Blanc i Blava de Rubí
Llegeixo amb sorpresa a la secció d’Esports, que “Neix Rubí Blanc i Blau, la primera penya 
espanyolista de la ciutat”. La notícia no és correcta. La primera, i fi ns ara, única penya espa-
nyolista de la ciutat és la Penya Blanc i Blava de Rubí, fundada l’octubre de 1982 a la seu de 
l’antiga Fonda Nova, és a dir, amb 36 anys d’existència. Aquesta entitat continua desenvo-
lupant normalment els seus afers com li correspon, amb desplaçaments a l’Estadi i d’altres 
activitats.

Val a dir que ens alegrem que s’ampliï amb una altra penya el sentiment del Club a la ciutat, 
i comunico que tenim unes excel·lents relacions amb els promotors de la nova iniciativa.
També vull fer palesa que el 2007, la nostra entitat va celebrar el 25è aniversari al Restaurant, 
el Racó de Can Rosés, amb presència del president del R.C.D. Espanyol i representants del 
consistori.

Joan Calaf      
President de la Penya Blanc i Blava de Rubí



Dijous, 11 d’octubre de 2018Opinió 11

L’equip de govern va afirmar 
fa uns dies que els grups de 
l’oposició no tenim propostes 
pel parc de Ca n’Oriol. A par-
tir de l’enquesta que el mateix 
govern ha fet a 410 persones 
i que va presentar dimecres 3, 
l’AUP volem reiterar de nou 
la nostra proposta, que tenim 
escrita al pla de treball des 
del 2015.

Anàlisi de l’enquesta
La primera dada a destacar 
és que un només un 10% dels 
enquestats considera que l’es-
tat del parc és dolent o molt 
dolent. Això ja indica que no 
hi ha una necessitat urgent o 
prioritària per fer grans inter-
vencions, o transformacions, al 
parc. De fet, les millores que 
es demanen són incrementar 
el nombre d’arbres, inclo-
ent-hi la millora del bosc, els 
camins interns i els accessos 
(per a persones amb mobili-
tat reduïda i amb transport 
públic). De les actuacions que 
havia proposat el govern, no-
més la instal·lació de lavabos 
(89%) i d’un bar (61%) tenen 
un alt suport. No és així en 
canvi per a la instal·lació de 
jocs d’aigua (26%) o d’una 
zona poliesportiva (15%). Pel 
tipus d’activitats que més es 
demanden millores són per 
a la realització d’activitats 
esportives (un 40%), seguit 
d’un 19% que demanen més 

espais i propostes per a la 
infància (la resta d’activitats 
no tenen tanta demanda). De 
fet, aquestes dues activitats ja 
són les que més es realitzen 
al parc (59% passejar, que és 
activitat física, 26% activitats 
infantils, seguit d’un 18% que 
hi passeja el gos). Per tant, 
d’alguna manera el parc ja 
permet i fomenta aquells usos 
que, segons la mateixa enques-
ta, tenen més demanda de 
millora. Una altra cosa és que 
es puguin potenciar aquests 
usos o millorar-ne els serveis 
relacionats. De fet, la majoria 
dels enquestats demana man-
tenir l’essència del parc.

Què proposem?
A partir de la informació re-
collida per l’enquesta, i de com 
l’AUP entenem el parc de Ca 
n’Oriol, el que caldria pensar 
és com millorar els serveis 
que actualment ja presta el 
parc, que són els que també 
tenen més demanda. Però no 
qualsevol intervenció és vàlida 
ni es justifica. A banda de les 
demandes que hi pugui haver 
(que com hem dit, actualment 
es cobreixen prou bé amb 
l’estat actual del parc), cal tenir 
en compte:

1) Inversió raonable i 
manteniment: si actualment 
les demandes ja es cobrei-
xen, ens preguntem: cal una 
inversió de 4 milions en un 
parc que majoritàriament es 
considera que té bon estat? 

Rubí té moltes mancances, 
moltes força més urgents i 
necessàries que la millora del 
Parc de Ca n’Oriol. En aquest 
sentit, cal ser responsables i ser 
coherents amb les necessitats 
tant de la ciutat com del parc. 
Al nostre entendre, la mateixa 
enquesta posa de manifest 
que, tot i que es poden in-
troduir millores, el parc no 
requereix una gran inversió. 
En segon lloc, cal tenir en 
compte que actualment el parc 
té un cost de manteniment 
molt menor que el que tindria 
si es tirés endavant la proposta 
de l’equip de govern. Per tant, 
a l’hora d’introduir millores 
cal pensar en una inversió 
raonable (al nostre entendre 
no hauria de superar el mig 
milió), i en un manteniment 
sostenible.

2) Impacte paisatgístic i 
preservació de la singularitat 
del parc: la singularitat de Ca 
n’Oriol, com a parc agrícola, 
hauria de ser preservada, i 
així ho expressen molts dels 
enquestats. De fet, és un dels 
atractius del parc i un dels 
motius pels quals la gent hi va 
a fer activitats de passeig, etc. 
Per tant, una línia vermella a 
l’hora de proposar qualsevol 
intervenció hauria de ser no 
tocar la part agrícola i recu-
perar la que es va perdre quan 
es van fer els “cul-de-sac” de 
ciment que hi ha ara, facilitant 
de retruc la feina al pagès que 
porta les terres. La idea de se-

nyalitzar i millorar els camins 
existents ja és una proposta 
que incorpora la Xarxa d’Iti-
neraris dissenyada pel Centre 
Excursionista i Rubí d’Arrel, 
i que el mateix Ajuntament 
ha començat a implementar a 
diversos indrets de Rubí. D’al-
tra banda, a l’hora de dissenyar 
qualsevol intervenció, caldria 
potenciar entrades (accessi-
bles) al parc que visualment 
convidin a entrar en un espai 
agrícola-forestal, no pas en un 
nou parc urbà de la ciutat.

3) Ecosistema del parc: 
la part agrícola del parc és 
una part important del parc 
i forma part d’un ecosiste-
ma més ampli (el torrent, el 
bosc, etc.) que també caldria 
preservar. Ca n’Oriol és dels 
pocs pulmons verds que te-
nim pròxims a l’entorn urbà, 
i de fet fa de barrera entre 
l’autopista i la ciutat. Per tant, 
promoure (no només prote-
gir) aquest ecosistema hauria 
de ser un altre dels criteris a 
l’hora de dissenyar qualsevol 
intervenció. Creiem que afegir 
ciment i materials artificials de 
manera significativa no ajuda 
a millora en aquest sentit. De 
fet, la mateixa enquesta posa 
de manifest que la gent vol 
preservar l’essència “natural” 
del parc i evitar l’ús de mate-
rials artificials. D’altra banda, 
tampoc és desitjable un sobre 
ús del parc, ja que llavors 
tindria un impacte tant en el 
propi ecosistema com en el 

gaudi de les persones que hi 
van a fer activitats.

4) Recuperació dels ter-
renys que actualment per-
tanyen a l’església: una de 
les accions que l’equip de 
govern ja hauria d’haver fet 
és adquirir la peça de terreny 
que l’església té entre el bosc 
i el carrer Flammarion (actu-
alment no tot Ca n’Oriol és 
municipal). Això permetria 
dissenyar una actuació més 
integral per a tot el parc, i 
sobretot permetria actuar en 
aquest terreny que actualment 
està en desús. En aquest espai 
es podria ampliar el bosc i 
ampliar les instal·lacions per 
a la infància o posar petites 
instal·lacions esportives, per 
exemple, a tocar de l’entorn 
més urbà.

5) No fer els jocs d’ai-
gua: en relació a ampliar les 
instal·lacions per a la infància, 
l’equip de govern ja té aprovat 
un projecte per instal·lar uns 
jocs d’aigua que pugen a uns 
500.000 €. Creiem que aques-
ta inversió és injustificada i 
que hi ha moltes altres opcions 
més econòmiques (tant d’in-
versió com de manteniment) 
i sostenibles. A més, els jocs 
d’aigua són unes instal·lacions 
que només donarien servei 
durant els mesos d’estiu. De-
manem que aquest projecte 
es retiri en la seva totalitat i 
es pensin altres instal·lacions 
infantils que estiguin més 
integrades amb l’entorn del 

parc, que requereixin menys 
manteniment, i que puguin 
donar servei tot l’any. De fet, 
només un 26% dels enquestats 
trobaven bé la proposta de 
posar jocs d’aigua al parc.

6) Altres aspectes: al nos-
tre entendre un servei de la-
vabos seria necessari, i així ho 
manifesta l’enquesta (90% de 
suport), mentre que la idea de 
quiosc o bar (61% dels enques-
tats hi donen suport) caldria 
explicar-la i pensar-la millor 
abans de fer cap intervenció. 
Per exemple, quins serien els 
horaris? Com seria la gestió 
(i què passaria si no hi hagués 
persones interessades a portar 
el quiosc)? D’altra banda, Ca 
n’Oriol té patrimoni històric 
(com l’era), però el projecte no 
incorpora cap proposta sobre 
com fer-ne el manteniment, 
millora, etc. De fet, molts 
dels enquestats no coneixen 
el patrimoni històric del parc. 
En aquest sentit, cal millorar 
la senyalització i promoció 
d’aquests espais.

En definitiva, les propostes 
que l’AUP ja tenia el 2015 van 
força en la línia del que dema-
na la ciutadania: manteniment 
del parc amb petites millores, 
centrades a incrementar el 
verd, millorar els camins i els 
accessos. Ca n’Oriol és un parc 
periurbà agrícola i com a tal 
cal mantenir-lo, potenciant 
la seva singularitat alhora que 
es milloren els serveis per a la 
ciutadania.

El passat dimecres es va oferir 
a l’Ateneu Municipal una 
sessió informativa oberta a 
tothom que pogués estar 
interessat en els resultats de 
l’enquesta ciutadana envers 
el projecte de remodelació del 
parc de Ca n’Oriol. 

Com no podia ser d’una 
altra manera, Veïns per Rubí 
va assistir-hi a aquesta sessió. 
De sobra és conegut l’interès 
de VR per a aquest projecte 
del qual ja hem donat en mol-
tes ocasions la nostra opinió 
respecte a quina hauria de ser 
l’actuació a dur a terme en el 
que nosaltres considerem com 
el nostre pulmó natural. 

No volem analitzar pro-
fundament els resultats mos-
trats, ja que tota la infor-
mació està disponible per a 

ser consultada en la web de 
participació on, aprofitem per 
a convidar-vos i animar-vos 
a tots i a totes a aportar la 
vostra proposta per al Parc de 
Ca n’Oriol (https://participa.
rubi.cat). Però sí que volem 
deixar una reflexió pública un 
cop finalitzada aquesta fase de 
consulta ciutadana. 

En primer lloc, volem 
expressar la nostra satisfac-
ció en veure que la línia dels 
resultats obtinguts coincideix 
majoritàriament amb l’opinió 
expressada en diverses ocasi-
ons per Veïns per Rubí. No 
ens oblidem que el govern 
municipal, amb el suport de 
Ciudadanos i Partido Popu-
lar, havien presentat un pro-
jecte de parc amb una inversió 
projectada per una primera 
fase de 4 milions d’euros. 

No cal dir que, des del 

nostre punt de vista, una 
inversió tan desmesurada 
sempre ha de tenir consis-
tència en una necessitat o en 
una petició popular massiva 
que la justifiqui, ja que par-
lem aproximadament d’un 
5% del pressupost anual d’un 
ajuntament com el nostre, i 
una partida que ens permetria 
dur a terme moltes actuacions 
necessàries. 

Un 82% dels enquestats 
van dir sentir-se satisfets o 
molt satisfets amb el parc 
actual i només un 10 per cent 
afirmava creure que el parc 
necessita una reforma general. 
Bé, només aquesta dada deixa 
més que evident la manca de 
justificació per una inversió 
com aquesta. 

Una altra dada important 
que es desprèn d’aquesta con-
sulta ciutadana és respecte a 

l’ús que els rubinencs donem 
al parc. 

De nou més d’un 80 per 
cent dels enquestats afirma 
fer-ho servir per passejar 
(amb mascota o sense) o 
sortir a córrer. D’aquesta dada 
es pot despendre de nou la 
necessitat de reforçar més 
l’espai natural amb passejos 
i ombra que no pas grans 
estructures de pistes amb 
material artificial. 

De nou els resultats mos-
tren un nou punt de coinci-
dència: la necessitat de treure 
aquells tres carrers que s’havi-
en construït en un intent fallit 
(per sort) d’urbanitzar el parc 
que va fer l’anterior govern 
d’ICV i que han deixat aquest 
rastre de ciment totalment 
fora de lloc i que tots conei-
xem com la “bombonera”. 
Aquesta zona, que actualment 

no podem considerar com 
a terreny natural, és on està 
obert el debat sobre què fer 
allà: nosaltres per descomptat 
també estem oberts a aquest 
debat tot i que la nostra 
aposta seria la de revertir les 
obres i tornar aquest terreny 
a l’espai agrari. 

També la nostra aposta 
per afegir més mobiliari urbà 
(d’acord amb la tipologia de 
parc amb seients de fusta o 
un altre material natural), més 
retolació amb informació del 
parc o per indicar la nostra 
posició o uns WC també es 
pot extreure de la consulta 
feta als rubinencs.  

Sembla que ens trobem 
en un moment de la història 
on tot sembla que hagi de 
ser intervingut, modernitzat, 
actualitzat o projectat, però 
ens oblidem que de vegades la 

gent també necessita tenir una 
connexió amb la història, amb 
la natura i amb la tradició. El 
parc de Ca n’Oriol està ple 
de vivències i molt carregat 
emotivament per part de tots 
els rubinencs i rubinenques. 
Ens fa molta pena sentir les 
paraules del regidor Rafael 
Güeto acusant l’oposició de 
voler aturar la ciutat. 

El que ell considera una 
aturada, Veïns per Rubí ho 
considera una oportunitat 
d’escoltar a tots els rubinencs, 
i si hem de fer una reforma 
del parc, que sigui la que tots 
els rubinencs volem i necessi-
tem, no una qualsevol que ens 
hipotequi de per vida i només 
serveixi perquè l’alcalde o 
alcaldessa de torn es pugui 
fer una foto en la inauguració 
d’un parc personalista que 
ningú ha reclamat. 

Veïns per Rubí analitza els resultats de la consulta 
ciutadana sobre el Parc de Ca n’Oriol 

AUP: propostes pel Parc de Ca n’Oriol
AUP RUbí

VEÏNS PER RUbí 



ENTREPANS

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

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

FRUITERIA

CUINA 

JAPONESA

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

PIZZERIA

ARROSSERIA

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

BAR MUSICAL

BRASERIA

Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei, 
Km. 7,8

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

Sal i Oli
T. 93 633 86 84
c. Balmes, 25 Rubí

CAFETERIA

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

CUINA 

CASOLANA

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

Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27

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

Bar Casa Nico
c. Joaquím Bartrina,16
T. 93 699 01 11

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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TAPES

Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87

Bar Rambla
c. Francesc Rovira. 10

La Rambla
c. Francesc Rovira, 10

Aguila Roja
Av. Estatut, 169
T. 680 297 780

Medina Azahara
c. Topacio, 49
T. 606 075 751
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QUE VAGI DE GUST!

CUINA 

URUGUAIANA

Petit Charrúa
c. Doctor Robert, 31
T. 93 461 63 58 

CUINA

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

Violet
c. Perdiu, 3 
T. 93 832 47 78 
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

OCTUBRE 2018

DE DILLUNS A DIUMENGE 
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

Cejas perfectas 
con el microblading 

Hasta hace poco las cejas 
no solían preocupar a las 
mujeres, les preocupaba 
más la piel, color de cabello 
etc..., pero hoy en día tener 
unas cejas bien moldeadas 
y perfectas es un tema que 
preocupa bastante, pues 
con el paso de los años las 
cejas pierden forma y apa-
recen calvas, o simplemente 
tener las cejas que quieres, 
lo puedes conseguir con el 
MICROBLADING. Esta técnica 
ha llegado en los últi mos años 
y en sin duda la más natural 
y perfecta. Se suele confundir 
con la MICROPIGMENTA-
CION, pero no es lo mismo, 
mientras que esta se realiza 
con un dermografo eléctrico, 

el Microblading se realiza a 
mano alzada, manualmente, 
trazando pelitos, de ahí el 
resultado tan natural.

Lo primero que hará la 
profesional será tomar me-
dida de la ceja, para diseñar 
la que más, bajo su criterio 
favorezca, este proceso será 
el más largo del tratamiento, 
porque hay que medir desde 
todos los ángulos para que las 
dos cejas queden perfectas e 
idénti cas.

El siguiente paso es dibu-
jar con un lápiz y mostrarla a 
la clienta, cuando esta da su 
aprobación, se va diseñando 
la ceja con el pigmento.

Centre d’Estèti ca Bella

Què és la grip i 
com prevenir-la?
La grip és una malaltia 
respiratòria vírica que 
produeix febre elevada, 
tos, mal de cap i malestar 
general. 

En la majoria de ca-
sos, les persones es recu-
peren passada una o dues 
setmanes sense necessitat 
de rebre tractament amb 
fàrmacs específi cs. 

La millor manera de 
protegir-se i evitar la 
propagació de la grip és la 
vacunació i seguir unes bo-
nes pràcti ques d’higiene. 

• Quan tossiu o ester-
nudeu, tapeu-vos la boca i 
el nas amb un mocador d’un 
sol ús, i llenceu-lo al cubell 
de les escombraries. Si no 
teniu mocador, tossiu o es-
ternudeu a la part superior 
de la màniga.

• Renteu-vos les mans 
sovint amb aigua i sabó du-
rant uns deu o vint segons, 
o un amb preparat amb 
alcohol, i eixugueu-vos-les 
bé (sobretot després de 
tocar superfí cies comunes, 
com a ra baranes, manetes 
de portes, teclats i ratolins 

La grip és una malaltia 
respiratòria vírica que 
produeix febre elevada, 
tos, mal de cap i malestar 

En la majoria de ca-
sos, les persones es recu-
peren passada una o dues 
setmanes sense necessitat 
de rebre tractament amb 

La millor manera de 
protegir-se i evitar la 

d’ordinador, telèfons, ele-
ments de subjecció en el 
transport públic i també 
després d’esternudar i mo-
car-vos).

• Ventileu sovint els 
espais tancats obrint les 
fi nestres.

• No comparti u menjar 
ni estris (coberts, gots, to-
vallons, mocadors...) i altres 
objectes sense netejar-los 
degudament.

• Quedeu-vos a casa si 
creieu que heu emmalalti t 
i truqueu a CatSalut Res-
pon: 061

Per Redacció / AMIC
 Insti tut Català de la Salut
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Visió binocular
La visió binocular és la 
capacitat que té l’ésser 
humà de manera innata 
de dirigir ambdós ulls 
cap al que l’envolta i 
veure-ho en tres dimen-
sions. Gràcies a això, 
podem calcular mental-
ment la distància que hi 
ha entre nosaltres i els objec-
tes i situar-los en l’espai.

El fet que els dos ulls 
estiguin sincronitzats en els 
seus moviments i posicions 
requereix que tinguin la 
mateixa visió i capacitat 
acomodativa o d’enfoc.

Si no és així, es poden 
patir anomalies en la visió 
binocular, que provoquen 
problemes per alinear els 
dos ulls cap a un mateix punt 
(convergència).

Si els ulls convergeixen 
davant d’un punt, hi ha un 
excés de convergència; si 
els ulls convergeixen darrere 
d’un punt, hi ha una insufi-
ciència de convergència; si 
els ulls tenen dificultats per 
mantenir la convergència, la 
visió binocular és inestable i 
la vista inef icaç.

Aquests problemes so-
vint causen visió borrosa, 
mareig, incapacitat de llegir 

Connecta amb la teva creativitat
“La creativitat és la capacitat que tenim de crear solucions 
per als problemes quotidians”
Els caps de setmana i els 
esperats dies de descans 
són els que ens donen més 
espai per fer plans. A més 
d’aprofitar per relaxar-nos, 
baixar el ritme i recarregar 
piles, pot ser un bon moment 
per repassar mentalment el 
que hem aconseguit fins al 
moment, i també aprofitar 
per provar noves activitats. A 
més de fer més esport, estar 
a l’aire lliure i conèixer algun 
lloc nou, és saludable guar-
dar un espai per a la reflexió 
personal i repàs d’objectius. 
Sense estrès, sense presses, 
sense un horari fix i establert, 
és positiu realitzar activitats 
diferents a les habituals per 
estar en contacte amb la 
creativitat.

La creativitat no és no-
més saber pintar o fer ma-
nualitats. La creativitat és la 
capacitat que tenim de crear 
solucions per als problemes 
quotidians. Encara que no 
ho sembli, mentre estàs fent 
una activitat com pintar, es-
criure, fer algun joc amb 
nens o adults, provar cursos 

d’activitats a l’aire lliure, etc., 
estàs mobilitzant un a part 
del teu cervell que creixerà 
i estarà més activa per fer-la 
funcionar en altres àmbits de 
la teva vida.

Està demostrat que les 
persones que treballen la 
seva creativitat són més opti-
mistes i tenen més confiança 
en si mateixos per superar les 

dificultats.
Així que pensa en alguna 

cosa que potser no hagis 
fet abans, pot ser una cosa 
senzilla, no cal que facis una 
gran inversió de temps o de 
diners, i anima’t a fer realitat 
els teus capacitats. Mantin-
dràs la teva ment desperta, 
més jove i àgil, pot ser que 
trobis una nova afició que no 

imaginaves.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults i 

de parella. Col. 16.572
KANTOR. 

Espai d’Atenció Psicològica
Llobateras 6 Local 1 (al cos-

tat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701

durant molt de temps, visió 
doble ocasional, dificultat 
per a veure els relleus i les 
distàncies...

Aquestes anomalies es 
poden desenvolupar, en 
moltes ocasions, per tre-
ballar massa amb visió de 
prop (utilització excessiva 
d’ordinadors, estudiar mol-
tes hores, mals hàbits de 
lectura...).

En el cas dels nens que 
pateixin aquestes anoma-
lies es pot detectar un baix 
rendiment acadèmic al tenir 
problemes per a fer tasques 
en visió propera com llegir, 
escriure, acolorir un dibuix, 
etc. 

Aquestes anomalies es 
poden detectar, mesurar i 
tractar per un especialista 
de la visió optometrista com-
portamental.

Per Redacció / AMIC
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LLOGUER 
I VENDA

SE ALQUILA Local 610.467.363
SE ALQUILA Hab. 610.467.363

ES NECESSITA � orista amb 
experiencia a Sant Cugat. 
93.587.82.33
CHICA BUSCA trabajo por 
horas. Con ref. 663.363.317

OFERTES I 
DEMANDES

REGALO gatitos 93 699 59 54

DIVERSOS
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La història de Sarko no ha 
estat un camí de roses. 
Aquest petit lluitador té 
un defecte congènit en el 
paladar i, des que arribés a 
Rodamons de Rubí, ha estat 
intervingut en 3 ocasions. 
Durant tot aquest procés, 
l’alternativa que trobem 
després de consultar amb 
cirurgians veterinaris de 
Philadelphia residia en la 
implantació d’una pròtesi, 
però el forat en el seu pa-
ladar cada vegada és major 
i les pròtesis li cauen, ja no 
són la solució.

En aquesta ocasió, cal 
intentar tancar amb el seu 
propi teixit de la pell del pa-
ladar aquest enorme forat. 
Fa un mes que se li va haver 
de posar una sonda a causa 
de la pèrdua de la pròtesi 
i per evitar que l’aliment 
passi als pulmons, atès que 
la major part de l’aliment li 
passava pel nas causant-li 
aquesta dermati ti s humida 
que veieu en les imatges, 
per això té aquest aspec-
te i té tanta gana, amb el 

Sarko necessita una operació urgent per 
poder conti nuar lluitant per viure

consegüent risc que aquest 
aliment entollés els seus 
pulmons.

Sarko té moltes ganes 
de viure, demana afecte 

constantment i té un apeti t 
voraç, i no serem nosaltres 
els qui ens prenguem el 
dret a llevar-li la vida, a 
pesar que té un problema 

greu de naixement i des 
de llavors està lluitant per 
viure.

L’operació a la qual ha 
de ser sotmès aconsegueix 
la xifra de 1500 €, sense 
explicar els més de tres mil 
euros que hem hagut de 
treure de sota les pedres 
per arribar a aquest punt en 
el qual es troba, doncs ja fa 
dos anys que lluitem amb 
ell, sortejant adversitats 
per oferir-li qualitat de vida, 
però ha arribat el moment 
de fer un pas més. No po-
dem permetre que la sonda 
gàstrica sigui la seva única 
manera de supervivència 
per ser alimentat.

NECESSITEM OPERAR A 
SARKO 
www.migranodearena.org/
reto/19112/sarko-necesita-
ser-operado-para-impedir-
que-el-alimento-vaya-a-sus-
pulmones 
rodamonsderubi@hotmail.es 
www.rodamonsderubi.com 
htt ps://www.facebook.com/
rodamonsderubi
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ENTITATS

La Festa dels Tres Tombs serà al 
maig de l’any vinent, ja que Rubí 
acollirà la Trobada Nacional 

La Federació Catalana dels 
Tres Tombs ha designat Rubí 
com a seu de la Trobada Na-
cional del 2019, coincidint 
amb el 160è aniversari de la 
Societat Sant Antoni Abat de 
Rubí, entitat organitzadora 
de la Festa dels Tres Tombs 
a la ciutat. 

Per aquest moti u, la Festa 
del 2019 ti ndrà lloc els dies 3, 
4 i 5 de maig i no el darrer cap 
de setmana de gener, com és 
tradicional. 

P e r  t a l  d ’ i n f o r m a r 
d’aquest canvi puntual del 
calendari d’aquesta tradici-

onal festa, així com de les 
activitats extraordinàries 
previstes, la junta de l’enti tat 
ha convocat una assemblea 
extraordinària per al proper 
dimarts 16 d’octubre a la 
Biblioteca Municipal Mestre 
Martí  Tauler a les 19.15 h en 
primera convocatòria i a les 
19.30 h en segona. 

A més de tractar sobre la 
Trobada Nacional dels Tres 
Tombs, es tractaran altres 
punts com la situació de 
l’enti tat i l’estat de comptes, 
a més dels habituals precs i 
preguntes. / DdR

Imatge Tres Tombs de l’any passat. / Arxiu

CAMINADA

Nou èxit de parti cipació de La Noctura, 
que aplega prop de 1200 parti cipants
REDACCIÓ

L’11a edició de la Caminada 
Nocturna de Rubí, organitza-
da pel Centre Excursionista de 
Rubí i Rubí d’Arrel, ha estat un 
nou èxit de parti cipació, amb 
prop de 1200 parti cipants, de 
totes les edats, que van voler 
gaudir d’aquesta proposta 
que aplega esport, natura, 
cultura i oci. Enguany el re-
corregut proposat portava 
per nom “Del torrent dels 
Alous al Coll de Penjallops”.

La Nocturna, que va te-
nir lloc dissabte passat, va 
arrencar al vespre al pati  de 
l’escola 25 de Setembre, on 
els parti cipants es van orga-
nitzar segons l’iti nerari que 
volien fer, el llarg, de prop de 
12 km, el mitjà, de gairebé 9,5 
km, o el curt, de 6 km.

Ja en ruta, els parti cipants 
van anar trobant els diversos 
punts d’interès establerts 
durant el recorregut entorn 
de temes com l’art, la cultura 
o la toponímia.

La caminada va finalit-
zar al pati  de l’Escola 25 de 
Setembre, on va tenir lloc el 

sopar popular amb entrepà 
de boti farra, beguda i fruita. 
Caçadors de Trastets van or-
ganitzar diversos jocs infanti ls 
i va animar a recollir residus 
durant el recorregut. La festa 
va concloure amb les actuaci-
ons de la banda Rubí Musical 
S. XXI i de l’arti sta rubinenc 
Sergi Estella.

Des de l’organització, s’ha 
valorat molt positivament 
l’èxit de l’acti vitat i s’ha des-

tacat especialment la feina 
dels voluntaris que han fet 
possible aquesta nova edició 
de La Nocturna.

Bretolada
L’únic incident de la nit va ser 
que abans de la sorti da l’orga-
nització va detectar que algú 
havia reti rat els senyals d’un 
tram d’1 km del recorregut, 
corresponent a la bassa dels 
Alous. Una senyalització que 

es fa servir fa anys i es fi xa 
adequadament.

Afortunadament, les en-
titats organitzadores van 
tenir temps de restituir la 
senyalització, però ha enviat 
un missatge per refl exionar: 
“més enllà del contratemps 
causat, retirar els senyals 
d’una activitat d’aquestes 
característiques atempta 
contra la seguretat dels par-
ti cipants”.

Gent de totes les edats van parti cipar a la 11a edició de La Nocturna. / J. A. Montoya

La caminada va fi nalitzar amb una boti farrada i actuacions musicals. 
/ J. A. Montoya

Durant el recorregut, es van establir diversos punts d’interès. / J. 
A. Montoya

La Banda de Rubí va ser un dels grups que va amenitzar la cloenda. 
/ J. A. Montoya

BREUS
Xerrada ‘La cara i la 
creu de l’arribada 
del tren a Rubí’
El Grup de Col·laboradors del 
Museu de Rubí (GCMR-CER), 
en col·laboració amb l’Ajun-
tament i els Ferrocarrils de 
la Generalitat, ha organitzat 
la conferència ‘La cara i la 
creu de l’arribada del tren a 
Rubí’, que anirà a càrrec del 
rubinenc Eduard Puigventós, 
doctor en Història. Puigventós 
explicarà les celebracions per 
l’arribada del tren l’any 1918  i 
les intoxicacions que van pati r 
algunes persones, entre altres 
aspectes. L’acte serà el dijous 
18 d’octubre a les 19 h a l’Aula 
Cultural. / DdR

Les Jam’s de blues 
es traslladen als 
diumenges
Aquest diumenge 14 d’octu-
bre la Societat Blues de Rubí 
reprèn les Jam’s Sessions, amb 
l’actuació de Víctor Puertas. La 
sessió serà a les 19 h a l’espai 
cultural de la CGT, a la plaça 
Anselm Clavé. La novetat 
és que les Jam’s sessions es 
traslladen a diumenge a les 
19 h, per convidar a la gent 
relaxar-se en les últi mes hores 
de diumenge. / DdR
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un total de 34 bars i restaurants 
se sumen a ‘De tapes per la Fira’, 
que arrenca aquest dijous

La iniciativa “De tapes per la 
Fira”, una ruta de propostes 
gastronòmiques en forma 
de tapa i beguda per 2,5 
euros, arriba enguany a la 
seva setena edició amb més 
propostes que mai: un total 
de 34 bars i restaurants de 
la ciutat s’han volgut sumar 
a l’activitat, promoguda per 
l’Associació Sant Galderic en 
el marc de la Fira de Sant 
Galderic, i amb el suport 
del servei de Comerç de 
l’Ajuntament.

Aquest és l’any amb 
més participació de restau-
radors, i per tant de més 
oferta de tapes, però tam-
bé s’ha eixamplat l’abast 
territorial de la ruta, ja que 
també s’han sumat nous 
restauradors d’altres zones 
de la ciutat més enllà del 
centre com ara de Sant 
Jordi Parc i de l’avinguda de 
L’Estatut.

Com l’any passat, el con-
curs de la millor tapa es 
vehicula a través de l’apli-
cació municipal Rubi Ciutat. 
Els tres establiments més 
votats rebran un reconei-
xement i entre els votants 
se sortejaran 3 vals de 30 
€ per a qualsevol dels res-
taurants de la ruta. L’any 
passat l’establiment més 
votat, l’Antic Hostal del Gall, 
havia venut 2.000 platets en 
10 dies. “Aquesta xifra ens 
demostra la importància 
que té la ruta pel sector i la 
bona resposta que obté de 
la ciutadania”, ha assenyalat 
Rafael Güeto, regidor de 
Comerç. El “De tapes per la 
Fira” estarà en marxa des 
de dijous 11 d’octubre fins 
al 20 d’octubre, dia de la 
Fira de Sant Galderic. Cada 
establiment té el seu horari 
en funció si és feiner o cap 
de setmana.

la Fira, el 20 d’octubre
Els carrers de l’illa de via-
nants, emmarcats entre les 

places Catalunya i Doctor 
Guardiet i part de l’Avinguda 
Francesc Macià es tornaran 
a omplir d’art i pagesia amb 
motiu de la tradicional Fira 
de Sant Galderic el pròxim 
20 d’octubre. Les parades 
d’artistes i productes de 
pagès compartiran protago-
nisme amb la 15a Fira Retro 
Clàssic a la plaça Salvador 
Allende i la 24a Trobada 
de Puntaires a plaça Cata-
lunya, que enguany torna 
a realitzar-se en el marc de 
la Fira.

Una de les novetats 
d’aquesta 24a edició de la 
Fira és la 1a Trobada d’Ur-
ban Sketches, una tendèn-
cia de dibuix in situ, a partir 
de l’observació de la vida ur-
bana, que captarà diferents 
moments i espais de la Fira. 
A més, al solar del Centre 
Democràtic Republicà s’hi 
podrà explorar la tècnica 
del grafiti, activitats que 
se sumen al ja tradicional 
reportatge d’El Grup Foto-
gràfic ‘El Gra’. “Ens interessa 
molt incorporar les noves 
tendències artístiques a 
la Fira”, ha explicat Cèlia 
Casanovas de l’Associació 
Sant Galderic.

A més les entitats de 
cultura popular i tradicional 
convertiran Doctor Guardiet 
en la “Plaça de les entitats” 
on oferiran activitats per a 
tota la família i, com cada 
any, diferents equipaments 
de la ciutat s’afegeixen a la 
Fira: l’Escola de Municipal 
de Música Pere Burés hi farà 
un concert i l’Escola d’Art i 
Disseny edRa, que a més 
d’oferir tallers per a tothom, 
també s’ha encarregat de la 
senyalització de la Fira.

També tindrà lloc el 6è 
recapte d’aliments que or-
ganitza la Taula d’Entitats 
per a la Inclusió Social, a 
través d’una paradeta de re-
collida d’aliments instal·lada 
davant el Condis Mariona.

Imatge de “De tapes per la fira” de l’any passat. / Arxiu

entrevista a Carlos franganillo, aCtor rubinenC

“Singing talent Show és un viatge musical 
per les pel·lícules de dibuixos animats”
CriStina CarraSCo

L’actor rubinenc Carlos Fran-
ganillo és membre de la 
companyia VaDTeatre i de 
l’associació Rufcreacions. 
Va començar en el món del 
teatre amateur amb el grup 
Corimbo de la mà de Lluís 
Carreño. A finals d’octubre, 
ja com a professional, pujarà 
a l’escenari de La Sala per 
presentar el musical ‘Singing 
Talent Show’, de Namar Pro-
duccions, un espectacle que 
ha rebut excel·lents crítiques 
a Barcelona.

- Com i quan vas incorporar-
te a l’elenc de ‘Singing talent 
Show’?
- Ara fa un any... i tot molt 
ràpid. A finals de setembre 
de l’any passat, el director de 
l’espectacle i ara gran amic 
meu, en Benjamí Conesa, em 
va proposar cobrir l’absència 
d’un integrant de la compa-
nyia durant tres dissabtes. 
L’obra estava en el teatre Gau-
dí de Barcelona. Vaig quedar 
una mica en shock, ja que no 
m’esperava que penses en 
mi per aquest paper en un 
musical... Jo fa molts anys 
que faig teatre amateur amb 
diferents grups locals però 
mai de manera professional. 
La proposta va ser un dijous al 
migdia i aquell mateix dia a la 
nit, vaig anar a Barcelona per 
fer una prova. Vaig conèixer 
a tota la companyia, vaig fer 
el càsting i em van dir que 
si em veia en cor de fer-ho, 
comptaven amb mi.
- Què ens pots explicar 
d’aquest espectacle?
- En el muntatge, una pro-
ductora de dibuixos animats 
busca protagonista de la seva 
nova gran producció musical. 
Per trobar-lo/a munta un càs-
ting per un concurs de talent 
anomenat ‘Singing Talent 
Show’, al qual es presentaran 
molts personatges de diver-
ses pel·lícules de dibuixos 
animats cantant fragments 
de les seves cançons més 
conegudes. 

És un viatge musical per 
les pel·lícules de dibuixos 
animats, de les més clàssiques 
a les més actuals, amb una 
posada en escena sorprenent, 
divertida i moderna. Prínceps, 
princeses, dolents, i d’altres 
personatges entranyables 
que lluiten al ritme de la mú-
sica per aconseguir el gran 
premi!
- Quin és el teu personatge?
- Faig 4 personatges: el Se-

bastián de la Sirenita, l’Scar 
-el tiet dolent del Simba al 
Rey León-, el príncep Hans de 
Frozen i d’assistent cantant els 
clàssics de sempre...
- Com et vas preparar?
- Encara em faig aquesta pre-
gunta... El meu debut era en 
només una setmana, o sigui 
que tenia tan sols set dies 
per aprendre-ho tot: cançons, 
textos, coreografies, ... Una 
bogeria, però era una gran 
oportunitat. Vaig patir molt, 
però va valer la pena perquè 
va arribar el dissabte i vaig 
sortir a l’escenari del Teatre 
Gaudí com un més de la com-
panyia... Això m’ha ensenyat 
que, amb il·lusió i esforç, un 
aconsegueix allò que vol. Els 
límits ens els posem nosaltres 
mateixos.
- I al final et vas quedar tota 
la temporada.
- Sí, al final vaig fer tota sego-
na temporada al Gaudí amb 
20 funcions, ja que el titular al 
qual jo substituïa estava amb 
l’espectacle ‘Rouge Fantàstic 
Love’ al Teatre Apolo. Per mi, 
va ser un Nadal inoblidable.
- És la primera vegada que fas 
un musical? 
- Com a professional és el 
meu primer musical. Fa un 
parell d’anys vaig participar en 
l’espectacle ‘El Timbaler del 
Bruc’, amb la direcció del meu 
gran amic i també gran actor 
Rubén Ferrer. Estic molt feliç, 
era un somni que sempre he 
tingut i que s’ha fet realitat, i, 

a més, en una companyia amb 
actors que han estat a musi-
cals com ‘Mamma Mia’, ‘Los 
Miserables’, o ‘Sister Act’... és 
una autèntica passada!
- l’espectacle està dirigit al 
públic infantil?
- Agrada per igual a grans 
que a petits. La gent adulta 
arriba amb la idea de veure un 
espectacle infantil i es troba 
amb un espectacle musical 
excel·lent, amb humor, emo-
ció, grans veus i uns actors 
entregats al públic des de 
primer minut. A les promoci-
ons que fem sempre diem que 
“els nens haurien de portar 
als seus pares a veure aquest 
espectacle” (riu).
- Ha tingut molt d’èxit a Bar-
celona. Ara arriba a Rubí, 
et fa il·lusió portar-lo a la 
Sala?
- Em fa moltíssima il·lusió 
portar aquest espectacle a 
casa. Serà la primera vegada 
que actuo a La Sala com a 
actor professional, el teatre 
que em va veure néixer com 
a actor amateur.

- Què els diries als rubinencs 
per animar-los a assistir a la 
funció?
- Que s’ho passaran genial, 
cantaran, ballaran, s’emocio-
naran, riuran... Faran un viat-
ge per la seva infantesa com 
mai abans havien fet... i que es 
donin pressa que no es quedin 
sense entrades, que me les 
treuen de les mans! (riu).
- Ens pots explicar alguna 
anècdota?
- Moltes. Recordo que el dia 
del meu càsting em vaig posar 
a cantar una de les cançons, 
em vaig emocionar tant i ho 
volia fer tan bé que vaig fer un 
gall monumental. Vaig parar 
i ho vaig tornar a fer, però ja 
afinat. La meva reacció els va 
sorprendre molt, ja que no li 
vaig donar importància i vaig 
seguir com si res el càsting, 
crec que això els va convèn-
cer. Una altra. A la primera 
actuació em vaig adonar que 
m’havia oblidat a l’altre costat 
de l’escenari les sabates que 
havia de posar-me per sortir a 
escena, em veia sortint sense 
sabates, però un company em 
va deixar unes seves que tenia 
per allà... això sí, dos números 
menys de la meva talla, la 
màgia del teatre!
- Quins projectes teatrals tens 
de cara al futur?
- Ara mateix vull gaudir 
d’aquesta actuació amb el 
‘Singing Talent Show’ i desitjo 
i espero que tornem a fer 
temporada a Barcelona i que 
ens surtin molts bolos arreu 
de Catalunya. Però no em 
dedico en exclusiva al teatre, 
la meva activitat principal, la 
que paga les factures i l’es-
cola dels meus fills, és la de 
dissenyador gràfic. Sort que 
em permet dedicar temps a 
la meva faceta com a actor 
i espero poder seguir dedi-
cant-li temps. També segueixo 
col·laborant amb els meus 
companys de VaDteatre i a 
Rufcreacions, amb el Rubén 
Ferrer i el Benjamí Conesa, 
estem treballant per tornar a 
portar l’espectacle del Timba-
ler del Bruc als escenaris, amb 
un format renovat.

El rubinenc va començar en el món del teatre amateur amb el grup 
Corimbo i de la mà de Lluís Carreño. / Fotografia Lluís Gifré

Diumenge,
28 d'octubre
a les 12:00 h.

 

a La Sala
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Els personatges de la saga Star Wars 
envaeixen el centre la ciutat
Els personatges de la saga 
Star Wars van desfilar aquest 
diumenge al matí pels car-
rers del centre de la ciutat, 
fent les delícies de centenars 
de rubinencs i rubinenques 
de totes les edats, que van 
voler gaudir de l’espectacle. 
La desfilada, organitzada 
per Star Wars Catalunya, va 
arrencar a l’Antiga Estació a 

les 11 h i els diversos perso-
natges van passejar fins a la 
plaça del Doctor Guardiet 
per l’illa de vianants. Entre 
aquests, no van faltar Darth 
Vader, Han Solo, la Princesa 
Leia, Chewbacca o soldats 
Clon, que van anar saludant 
els seus seguidors. Allà, tots 
els seguidors i fans de la 
mítica saga van poder fer-se 

fotos a un photocall preparat 
per l’ocasió amb els seus 
personatges favorits.

A banda de l’activitat 
lúdica, la iniciativa té un ves-
sant social, ja que els diners 
recaptats de la venda de 
merchandising es destinen 
a associacions que ajuden a 
la investigació en malalties 
rares. / DdR

entitats

AgendA
································································
Dijous 11 d’octubre

-Conta’m una òpera: i Puritani
A les 19h a l’Ateneu Municipal

-inauguració de l’exposició “Cosmogonies”
A les 19.30h a l’Espai expositiu Aula Cultural

································································
DivenDres 12 d’octubre

FIESTAS DEL PILAR -CENTRO ARAGONÉS
-Ofrena floral  a la Verge i Santa Misa cantada pel 
grup Somontano i la rondalla aneto del Centre 
aragonés.
A partir de les 11.30h a l’Esglesia Sant Pere

-Dinar de germanor
A les 14.00h a Restaurant Can Ramón
································································
Dissabte 13 d’octubre

-la trocalleria

A les 10.30h a la Plaça Mercat

-La Nuu: Visita guiada
A les 11.30h a l’Antiga Estació

································································
DiuMenGe 14 d’octubre

FIESTAS DEL PILAR -CENTRO ARAGONÉS
-Festival de Jotas a càrrec del grup Somontano i 
la rondalla aneto del Centre aragonés.
A les 12.00h al Teatre “La Sala”

-Jam’s de la Societat de Blues de Rubí
A les 19h a la Pl. Clavé. Espai cultural CGT

································································
Dilluns 15 d’octubre

-rubiCine: Coco
A les 18h a la Biblioteca Mestre Martí Tauler

 ································································
DiMarts 16 d’octubre

-BiblioLab: Superherois
A càrrec d’Experimentem. A les 17.30h a la Bibli-

oteca Mestre Martí Tauler

 -Sessió formativa: Com millorar la gestió de 
Twitter i Facebook de la nostra entitat
A les 19h a l’Ateneu Municipal

································································
DiMecres 17 d’octubre

-taller: rebaixa’t la factura de la llum
A les 10.30h a la AVV 25 Setembre - Grup 25 de 
Setembre, 13

-Hora del conte de 4 a 8 anys: Bestiolari Casolà
A càrrec de Micro Troupe. A les 18h a la Biblioteca 
Mestre Martí Tauler

································································
Dijous 18 d’octubre

-Conferència: la cara i la creu de l’arribada del 
tren a Rubí
A càrrec d’Eduard Puigventós, doctor en història. 
A les 19h a l’Espai expositiu Aula Cultural

-Presentació de llibre: Herramientas para la 
gestión de calidad

exposicions
-la nuu. Fotografies al carrer. De l’1 al 31 
d’octubre.

-Disparant amb el cor. Fotografies de Joana 
Biarnès. Fins al 16 de desembre al Museu 
Municipal Castell. 

-Pepe Farrés. mostra de dibuixos d’animals. 
Exposició a l’espai Lectors al tren! Fins al 2 
de novembre.

-’Cosmogonies’, d’antoni Grau. una llengua 
completa. Exposició a l’Espai expositiu Aula 
Cultural. Fins al 10 de novembre. 

A càrrec d’Héctor Santiago. A les 19h a la Biblio-
teca Mestre Martí Tauler

-Sessió formativa: Com millorar la gestió de 
Twitter i Facebook de la nostra entitat
A les 19h a l’Ateneu Municipal

-Cicle Gaudí: Formentera Lady
A les 21h a la La Sala

Els personatges van  fer les delícies dels seguidors de la saga. / J. A. Montoya

fotografia

la fotògrafa francesa marie Sordat ofereix 
la conferència inaugural de la nuu
lara lóPEz

La fotògrafa francesa Marie 
Sordat va ser la protagonista 
el passat divendres de la 
inauguració oficial del Fes-
tival de Fotografia de Rubí 
La Nuu, amb una xerrada 
al Museu Municipal Castell 
(MMUC). Sordat, cineasta 
i fotògrafa amb una sòlida 
i reconeguda trajectòria, 
va detallar l’evolució de la 
seva obra, on abunden les 
escenes nocturnes, el blanc i 
negre i una constant sensació 
de moviment que desafia la 
tècnica. “Defenso la fotogra-
fia com un llenguatge lliure. 
Alguns fotògrafs són esclaus 
de la tècnica i del material; és 
més important l’instant”, va 
apuntar Sordat, qui va expli-
car que es va dencantar per 
la fotografia com a professió 
per “poder expressar la seva 
visió del món i els seus senti-
ments com la soledat, família 
o desesperació”.

La fotògrafa francesa 
està entre els 12 artistes 
internacionals que exposen 
a la quarta edició de la Nuu, 
festival organitzat per l’Ajun-
tament i dirigit pel fotògraf 
local Carles Mercader. La 
selecció de fotografies com-
parteixen la temàtica del 
naufragi “com a metàfora 
de l’existència i vinculat a la 
simbologia de la navegació, 
de descobrir nous camins” 
en paraules de Mercader. 
Les fotografies mostren ca-
res positives i negatives de 
l’experiència humana: el 
naufragi com a societat, la 
identitat personal, els efectes 
de tsunamis o crisis nuclears 
en la població, etc. 

Aquest circuit artístic vol 

Maria Mas, Carles Mercader i Marie Sordat. / Cesar Font

apropar la fotografia d’autor 
al públic general i ho fa amb 
una vocació internacional. 
“Presenta les diferents ten-
dències de la fotografia d’au-
tor d’una manera oberta i és 
un viatge de projecció de la 
ciutat cap a l’exterior. L’arri-
bada de fotògrafs estrangers 
fa que la ciutat es vinculi a la 
fotografia i s’estigui parlant 
d’ella arreu del món” – ex-
plica Mercader.

El director de La Nuu 
també va aprofitar la pre-
sència a la sala del fotògraf 
rubinenc Josep Maria Roset, 
recentment guardonat amb 
la Creu de Sant Jordi, per 
retre-li un petit homenatge, 
que va rebrer els aplaudi-
ments de tot l’auditori.

Visites guiades
Una de les activitats paral-
leles al festival són les visites 
guiades pel circuit d’art al car-
rer, conduïdes per Mercader. 
Aquest dissabte va tenir lloc 
la primera visita amb un grup 
de 20 persones, un recorre-
gut especial que va comptar 
amb la presència de Marie 
Sordat, Natnada Marchal i 
el fotògraf egarenc Miquel 

Llonch, que van respondre a 
les preguntes sobre les seves 
obres. Durant el recorregut, 
que comença a l’Antiga Esta-
ció i acaba al carrer Justícia, 
els assistents van fer pre-
guntes tècniques i sobre el 
significat de les obres, i van 
destacar la varietat d’estils 
documentals i abstractes de 
les obres. Mercader explica 
que per cada visita guiada 
s’intentarà convidar a fotò-
grafs barcelonins.

El festival compta amb 
altres activitats paral·leles, 
com diverses conferències o 
el premi Screen de fotogra-
fia en format multimèdia, 
principal novetat d’enguany. 
Es tracta d’un concurs au-
diovisual de temàtica lliure 
convocat per l’associació 
Ull per Ull que compta amb 
una selecció de 10 finalistes. 
Mercader afirma que han 
rebut “material d’arreu del 
món i de bona qualitat”. El 
jurat està format per perso-
nalitats destacades del món 
fotogràfic i el guanyador, 
que rebrà un premi de 1.000 
euros, es coneixerà en una 
gala el prop 20 d’octubre al 
Celler.

El Centro aragonés celebra las Festes del Pilar
El Centro Aragonés de Rubí 
està celebrant les Festes 
del Pilar. Aquest divendres 
12 d’octubre a les 11.30 h 
tindrà lloc a l’església de 
Sant Pere l’ofrena floral a la 
verge i la missa cantada pel 
Grupo Somontano y su Ron-
dalla Aneto. Posteriorment, 
es compartirà un dinar de 
germanor.

Ja diumenge, a les 12 h 
en el teatre La Sala, tindrà 
lloc el tradicional Festival 
de Jotes aragoneses amb el 
Grupo Somontano i la seva 
Rondalla Aneto. A més del 
15 al 19 hores tindrà lloc un 
campionat de guiñote ràpid. 
Les activitats finalitzaran el 

Dissabte passat a l’ateneu va tenir lloc el pregó de les Festes del 
Pilar, a càrrec de l’actor rubinenc Rubén Yuste i la imposició de 
bandes a les reines. / J. A. Montoya

20 d’octubre a les 18 h a la 
seu de l’entitat amb jocs ara-

gonesos, entrega de trofeus 
i vi aragonès. / DdR
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La 6a edició de l’Skate Open 
ha reunit aquest dissabte a 
Rubí una trentena de parti -
cipants. La competi ció, or-
ganitzada per l’Ajuntament 
i les entitats Vallès Crew, 
La Skateboarding Rubí i 
La SoniK, ha comptat amb 
dues categories: menors i 
adults.

Gran part dels partici-
pants han vingut de la co-
marca i de la demarcació de 
Barcelona, tot i que també 
hi han parti cipat pati nadors 
d’altres punts de Catalunya i, 
fi ns i tot, un ‘rider’ grec.

Adrián Delgado ha es-
tat el millor en categoria 
de menors d’edat, seguit 
d’Èric i de Joan Carriere, que 
s’han classifi cat en segon i 
tercer lloc, respecti vament. 
Pel que fa a la categoria 
d’adults, Cristian Delgado 

ha estat el parti cipant que 
ha aconseguit més punts. 
Jordan Zapa i David Casado, 
han estat el segon i tercer, 
respecti vament.

L’Skate Open Rubí ha 
aplegat un bon nombre d’es-
pectadors, sobretot joves, 
que han volgut seguir de 
prop la competi ció. Segons 
dades del consistori, unes 
250 persones han assisti t a 
l’acti vitat. La jornada també 
ha comptat amb música en 
directe i l’actuació de Dj que 
ha converti t la trobada en 
una festa.

La regidora de Joventut, 
Marta García, s’ha felicitat 
de la parti cipació en la cita: 
“estem molt contents que 
aquesta proposta s’hagi fet 
un lloc estable a la nostra 
ciutat. Veiem que és una 
bona manera que els jo-
ves creïn llaços al voltant 
d’aquesta acti vitat”.

El Servei Local de Català commemora 
l’Any Fabra amb diverses acti vitats

La 6a edició de l’Skate Open reuneix 
una trentena de parti cipants arribats 
de tota Catalunya

REDACCIÓ

El Servei Local de Català (SLC) 
se suma a la commemoració 
de l’Any Fabra, que recorda 
els 150 anys del naixement 
de Pompeu Fabra i el cente-
nari de la publicació de la seva 
Gramàti ca Catalana. Entre els 
mesos d’octubre i novembre, 
el centre rubinenc organitza 
diverses acti vitats que tenen 
com a objectiu divulgar la 
fi gura d’aquest lingüista, res-
ponsable de la creació d’un 
model de català estàndard.

La programació va arren-
car la setmana passada amb 
la inauguració de l’exposició 
‘Pompeu Fabra. Una llengua 
completa’, que es pot visitar 
fi ns a aquest dijous 11 d’oc-
tubre a la Biblioteca Municipal 
Mestre Martí  Tauler. Mitjan-
çant diversos plafons, la mos-
tra dona a conèixer l’aportació 
de Fabra a la llengua catalana i 
el gran arrelament social de la 
seva fi gura i obra arreu de Ca-
talunya. L’exposició s’ha obert 
amb la presència del regidor 
d’Educació, Sergi Garcia, la 
responsable del Servei Local 

de Català, Roser Tutusaus, i 
la directora del Consorci per 
la Normalització Lingüística 
de Terrassa i Rubí, Teresa 
Garcia.

Dins els actes commemo-
rati us de l’Any Fabra també 
s’ha programat una ruta cul-
tural entorn dels episodis més 
rellevants de la vida i l’obra del 
lingüista. Aquest recorregut 
té set parades relacionades 

amb la infància, els estudis i 
el lleure de Fabra, així com la 
seva relació amb L’Avenç, l’Ate-
neu, el Centre Excursionista de 
Catalunya i l’Insti tut d’Estudis 
Catalans. L’activitat va tenir 
lloc el 8 d’octubre i s’adreçava 
exclusivament a l’alumnat del 
CNL de Terrassa i Rubí.

El 29 d’octubre a les 19 h, 
la Biblioteca Municipal acollirà 
la conferència Pompeu Fabra, 

el lingüista excepcional i el 
personatge cívic, a càrrec de 
Jordi Manent, fi lòleg i estudiós 
de Fabra.

En paral·lel a aquestes 
acti vitats, el CNL proposa al 
seu alumnat i a la ciutadania 
en general que parti cipin amb 
els seus comentaris al blog En-
drapalletres, on es publicaran 
diversos continguts relacio-
nats amb Pompeu Fabra.

L’exposició sobre Pompeu Fabra es pot visitar fi ns a aquest dijous.

Un dels parti cipants a la competi ció. / J. A. Montoya

REDACCIÓ

L’arti sta rubinenc Antoni Grau 
inaugura aquest dijous a les 
19.30 h la mostra de pintures 
‘Cosmogonies’ a l’espai expo-
siti u de l’Aula Cultural, situat 
a l’avinguda Barcelona 84. Es 
tracta d’un conjunt d’obres, 
realitzades bàsicament el dar-
rer any, on el pintor fa la seva 
interpretació, tant personal 

L’arti sta rubinenc Antoni Grau exposa 
la mostra ‘Cosmogonies’ a l’Aula Cultural

Una de les obres de Grau. / Cedida

com intuïti va, de com actua i 
s’origina l’Univers, el Món, el 
Caos i l’Ordre. 

L’exposició es podrà visi-
tar fi ns al 10 de novembre en 
l’horari d’apertura al públic 
de l’Aula Cultural: dijous i 
divendres de 17.30 a 20.30 
h i dissabtes d’11 a 14 h i de 
17.30 a 20.30 h. De dilluns a 
dimecres, diumenges i festi us 
restarà tancat. 
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JosÉ VErDE

L’Olímpic Can Fatjó va fer una 
maneta a la Fundació Atlètic 
Vilafranca (1-5), que podria 
haver estat una golejada 
d’escàndol si no haguessin 
fallat moltes altres clares 
ocasions.

El conjunt rubinenc es 
va avançar en el marcador 
en el minut 6 amb un gol de 
Jimmy. Un Vilafranca molt 
nerviós per la mala classifi-
cació, cuers de grup, no va 
poder fer res davant el gran 
joc de l’Olímpic que van ser 
sempre molt superiors en 
joc i en creació de jugades 
de gol.

En el minut 21 de joc, 
Iván Armenteros va patir 
una lesió a la zona lumbar i 
va haver de ser substituït per 
Han Chen. Amb la mínima 
avantatge al marcador de 0-1 
per als visitants va arribar el 
final de la primera part.

Maneta de l’olímpic a la FA Vilafranca

La segona es va iniciar 
sense canvis per part de cap 
conjunt. També en aquest 
període l’Olímpic va ser molt 
superior al seu rival i la ve-
locitat clàssica en el joc dels 
homes de Josep M. Gené va 
donar opció al carrusel de 
gols. En el 57, Calderon feia 
el 0-2; en el 68, arribava el 
0-3 gràcies a Mauri amb un 
golàs dels seus.

Una errada en defensa 
va permetre el Vilafranca 

marcar en el 77 i deixar el 
marcador en 1-3, però sense 
temps de reacció per als lo-
cals, Pau Gené va marcar de 
nou per al conjunt rubinenc. 
Era l’1 a 4.

Els dos tècnics van moure 
banqueta. El del Vilafranca 
per intentar frenar l’Olímpic, 
i Josep M. Gené per donar 
descans als jugadors.

Ja en el minut 90 va arri-
bar la maneta. Va ser, de nou, 
un gol de Pau Gené, que va 

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 MARTORELL 6 16
2 ATLÈTIC JÚNIOR 6 14
3 ATLÈTIC SANT JUST 6 14
4 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 6 12
5 ATL. PRAT DELTA 6 11
6 ESPLUGUENC 6 10
7 FONTSANTA-FATJÓ 6 8
8 OLÍMPIC CAN FATJÓ 6 7
9 MOLINS DE REI 6 7

10 CAN TRIAS 6 7
11 MARIANAO POBLET 6 7
12 UNIF. BELLVITGE 6 7
13 SAN MAURO 6 6
14 SANT QUIRZE 5 5
15 JOVENTUT RIBETANA 6 5
16 PRAT B 6 4
17 BEGUES 6 3
18 ATLÈTIC VILAFRANCA 5 2

futbol 7 | solidaritat

El CEF Can Mir recull diners 
per enviar material esportiu 
a una població del senegal

bàsquet | lliga

Victòries dels sèniors 
del sant Jordi

 F.A. VILAFRANCA - C.D. OLÍMPIC CAN FATJÓ                    1-5

C. D. OLÍMPIC CAN FATJÓ: José Mª, Pau, Patrik (Oriol), Car-
los, Max (Jonathan), Marles, Martí (Boada), Gerard (Arnau), 
Pol, Erik, Taye (Fran). Tècnic: Josep Atsara.
C. F. A. ESPLUGUENC: J. Bracons, I.Armenteros (Han Chen), 
Dani García, Pablo Borges, A.Ruíz (A. Vásquez), Jimmy 
(Kada), Mauri, Calderón, Pau Gené, Arnau (Wang), A Peñar-
roya. Tècnic: Josep María Gené.
Àrbitre: Martín Hernández, Eric (Bé)
Gols: 0-1 Jimmy (6´) 0-2 Calderón (57´) 0-3 Mauri (68´) 1-3 
Oriol (77´) 1-4 Pau Gené (82´) 1-5 Pau Gené (90´).
Targetes: Patrik, Pol, Boada; Arnau i Kada

El Club Escola de Futbol Can 
Mir ha posat en marxa una 
campanya per recollir diners 
per poder enviar tot el ma-
terial esportiu i escolar que 
l’entitat ha recollit durant 
l’últim any a la població de 
Boula-Kumda al Senegal. En 
aquesta localitat hi viuen 
2.500 persones, 600 de les 
quals són infants que viuen 
en unes dures condicions. El 
projecte de cooperació s’està 
treballant amb l’Associació 
Senegalesa Boulouloinda i 
l’Associació Riu Roig i con-
templa accions en diferents 
àmbits com la construcció 
d’una caseta de primers auxi-
lis amb material bàsic, posar 
en marxa un pla desenvolu-
pament agrari i planificació 
familiar centrat en les dones, 
adequació de l’únic pou de 
la zona o la reconstrucció 
de l’escola afectada pels 
aiguats.

Durant l’últim any, el Can 
Mir ha recollit un miler de 
peces esportives, material 

escolar divers i també mate-
rial esportiu com porteries 
o pilotes que ara es volen 
enviar a la població.

El material sortirà el 30 
d’octubre en vaixell i arriba-
rà allà el 24 de novembre. 
Per finançar el transport 
del material, que costa uns 
1.500 euros, l’entitat ha tirat 
endavant una campanya de 
micromecenatge a GoFund-
Me i que es troba al perfil de 
Facebook del Can Mir.

D’altra banda, un equip 
de voluntaris, format per 2 
membres del club i 3 coope-
rants de Riu Roig, viatjaran 
al Senegal al desembre per 
impartir formació en futbol i 
esport a infants i entrenadors 
i alhora per estudiar sobre 
el terreny com es poden im-
plantar la resta de vessants 
del projecte de cooperació 
com ara l’adequació del pou 
o la reconstrucció de l’escola. 
Cada voluntari es pagarà el 
bitllet i el seu allotjament. 
/ DdR

Els dos sèniors del CEB Sant 
Jordi han aconseguit impo-
sar-se en els seus respectius 
partits de lliga. El femení va 
signar la seva quarta victòria, 
mentre que el masculí va su-
perar el Q Bàsquet Sant Cugat 
en el primer partit de tempo-
rada a casa. Tots dos partits 
es van disputar en un pavelló 
ple a vessar amb una afició 
entregada. El club desitja una 
ràpida recuperació al jugador 
Oriol Queralt, del Sot21 masculí, 
que va patir una lesió important 
durant el partit de diumenge davant 
el Centelles. 

Pel que fa a la resta de partits, 
va ser una gran jornada pel Sant 

posar el definitiu 1-5 al mar-
cador. Extraordinari partit 
de l’Olímpic que va poder 
guanyar més àmpliament i es 
va endur els 3 punts.

La propera jornada es 
disputarà en el municipal de 
Can Fatjó contra el Joventut 
Ribetana. L’horari, encara per 
confirmar per la Federació, 
podria ser diumenge a les 
19 hores si el rival accepta el 
canvi, o bé dissabte a les 17 
hores, com era establert.

Junior femení va guanyar 58-30 contra AEC 
Collblanc. / Cedida

Jordi, ja que tots els partits van ser 
favorables per al club, excepte el 
cadet femení blanc, que va perdre 
amb el Bàsquet D. Gramenet, i el pre 
infantil masculí, que va caure davant 
el CN Terrassa. / CEB Sant Jordi. 
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PETANCA | lliga

El CE Horitzó obre un nou grup 
multiesportiu al CRAE L’Espurna
El CE Horitzó va iniciar 
una nova activitat a 
Rubí a principis d’oc-
tubre. Es tracta d’un 
grup multiesportiu 
amb infants en risc 
d’exclusió social del 
CRAE L’Espurna. Du-
rant una hora, tots 
els dimecres es re-
alitzaran activitats 
poliesportives: bàsquet, fut-
bol, handbol, jocs, etc, amb 
l’objectiu que els usuaris es 
familiaritzin amb diversos 

esports i jocs. Aquestes ac-
tivitats estan tutelades per 
Mireia Viladiu, tècnica del CE 
Horitzó. / Horitzó 

El nou grup fa diferents activitats. / Cedida

Ple de victòries de la UP Las Torres-Rubí
El primer equip de la UP Las 
Torres-Rubí continua amb pas 
ferm en el seu retorn a la pri-
mera divisió. Aquesta jornada 
es va desplaçar fins al districte 
de Sant Martí a Barcelona per 
a enfrontar-se a La Palmera, 
un altre equip clàssic de la 
categoria. Van començar forts 
els rubinencs que des de la 
primera ronda es van fer amb 
un mínim avantatge. A causa 
de la seva intensitat de joc no 
van permetre cap mena de 
reacció dels locals de manera 
que van aconseguir un resultat 
final de 4 a 12 que permet als 

de Rubí situar-se a la part alta 
de la classificació.

El Grup B va rebre com a 
local a l’At. Cerdanyola-Serra-
parera B. Els visitants només 
van resistir la primera ronda. A 
partir d’aquest moment els ju-
gadors de la UP van demostrar 
la seva qualitat de joc i es van 
anar destacant en el marcador 
que es va acabar situant en 12 
a 4. Una jornada més els rubi-
nencs continuen invictes.

Fins a Castellbisbal es va 
desplaçar el Grup C. S’enfron-
taven a un equip que encara 
no ha aconseguit puntuar i 

això es va reflectir en el joc 
demostrat pels 2 equips. Els 
rubinencs només van perdre 
una partida. Resultat final d’1 
a 15 que permet als jugadors 
del Grup C comptar com vic-
tòria cada jornada disputada 
fins ara.

El Grup D ha hagut d’es-
perar fins a la 4a jornada per 
aconseguir la primera victòria 
de la temporada. Ha rebut 
com a local al Camping Toro 
Azul de Canet de Mar. Ha es-
tat un partit molt igualat que 
no s’ha decidit fins a l’última 
ronda i per la mínima. El 9 a 

7 final permet sumar els 3 
primers punts i motivar als 
joves jugadors que componen 
aquest grup.

Finalment les fèmines 
també han contribuït a acon-
seguir el ple de victòries de la 
UP Las Torres-Rubí. Van rebre 
a les pistes de Cova-Solera a les 
fins ara segones classificades, 
l’ACER Olesa. En el millor partit 
de la temporada les locals 
van aconseguir una victòria 
contundent perquè no van 
perdre cap partida. 9 a 0 per 
tancar una jornada rodona. / 
UP Las Torres El Grup D ha aconseguit la primera victòria de la lliga. / Cedida
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Membres de la UAR, a la Cursa Popular del Prat. / Cedida

ATLETISME | CURSA

La secció de fons de la UAR, a 
la 38a Cursa Popular del Prat 
Aquest diumenge 7 d’octubre 
es va celebrar la 38a cursa del 
Prat de Llobregat amb un total 
de 2500 corredors dividits en 
4 curses, de 400 m, 1500 m, 
3000 m i la de 10 km. Un total 
de 12 corredors de la Unió 
Atlèti ca Rubí, de la secció de 

fons, van parti cipar en una de 
les últi mes curses de la tempo-
rada 2017-18 i que per a molts 
és considerada com una de les 
primeres curses de la present 
temporada 2018-19.

Cal destacar la molt bona 
actuació de José M. Segovia, 

que va quedar el 56è amb un 
temps de 38:22 o el Toni Navas, 
que va ser 71è amb un temps 
de 38:59. En categoria femeni-
na, cal destacar Núria Segura 
Coca, que va ser 11a i Pilar 
Marcos que va quedar en el lloc 
12è de veteranes. / UAR

WATERPOLO | COPA CATALUNYA

El sènior masculí del Natació Rubí s’estrena 
amb victòria a la Copa Catalunya
El primer equip masculí del 
Club Natació Rubí (CNR) va 
iniciar el seu camí a la copa 
Catalunya, amb una victòria 
a la piscina del CN Premià. 
Amb un resultat de 8-12, els 
nois del Dani Gómez es van 
imposar a casa d’un dels 
equips als quals s’enfronta-
ran a la lliga.

D’altra banda, diumenge 
el capità de l’equip absolut 
de waterpolo del club, Fer-
ran Pascual, va participar 
en el partit de waterpolo 
entre la Selecció Catalana 
i una selecció gironina, en 
el memorial a Lluís Masbe-
renguer.  

Finalment cal assenyalar 
que aquest dissabte s’inicia la 

competi ció estatal femenina, 
amb el parti t que enfrontarà 
al CN Rubí amb l’ARC Ciudad 
Lineal de Madrid. L’encontre 

Ferran Pascual va disputar el Memorial Lluis Masberenguer. / Cedida

Parti cipants a la primera Jornada Alevina de natació. / Cedida

serà a parti r de les 18h a les 
instal·lacions de Can Rosés. 
El conjunt rubinenc afrontarà 
la competi ció amb la il·lusió 
de millorar la posició assoli-
da la temporada anterior. 

1a Jornada alevina de 
natació
Dissabte passat es disputar 
la primera jornada de la lliga 
alevina a Caldes de Montbui. 
EL CN Rubí va competi r amb 
un total d’onze nedadores i 
nedadors, que van disputar 
les següents proves: els 200 
metres estils, els 100 me-
tres esquena, els 50 metres 
papallona i els relleus 4x100 
lliures. Tots ells var tenir una 
bona actuació.

“Ironman Barcelona 2018”
D’altra banda, diumenge 
passat es va disputar la prova 
“Ironman de Barcelona”, amb 
la presència de tres triatletes 
del Club Natació Rubí, que 
van fi nalitzar la prova. 
La classifi cació va ser la se-
güent:
· Fernando Garrocho (Cat./ 
45/49): 7a posició de la cate-
goria - 157a de la general.
· Ricard Valenzuela (Cat./ 
50/54): 41a posició de la cate-
goria - 671a de la general.
· Jordi Garcia (Cat./35/39): 
269a posició de la categoria 
- 1488a de la general. 
El CNR ha mostrat la seva 
satisfacció pels resultats. / 
CNR

Membres del CNR a l’Ironman 
BCN 2018. / Cedida

Tres ors i una plata per al 
Balmes Rubí en l’Obert de 
la Comunitat Valenciana 

El cap de setmana passat, 6 i 
7 d’octubre, es va celebrar el 
VII Open de la Comunitat Va-
lenciana de Taekwondo. Una 
competició d’alt nivell que 
compta amb gairebé 1000 
parti cipants. El club Balmes 
Rubí va parti cipar amb qua-
tre competi dors, tots ells en 
categoria Junior. 

El resultat per al club rubi-
nenc va ser espectacular, amb 
3 medalles d’or i una plata. 

Thaïs Martí nez es va pro-
clamar campiona, remuntant 
la fi nal en els últi ms segons. 
Per la seva banda, Marta 
Moreno i Miriam Granell, de 
la mateixa categoria, es van 

TAEKWONDO | OBERT

Gran paper del Balmes Rubí a l’Obert de la Comunitat Valenciana. 
/ Cedida

enfrontar en la fi nal, després 
de superar les rondes anteri-
ors. L’or va ser per a Moreno, 
mentre que Granell va penjar-
se la plata.

Finalment, Unai Flores va 
guanyar les seves tres rondes, 
i va obtenir un or de manera 
espectacular,  eliminant, en-
tre d’altres, al representant 
de la comunitat valenciana. 
Una gran dosi d’energia i 
il·lusions per al Balmes Rubí 
a aquesta temporada, ja que 
els resultats no han pogut ser 
millors. El club felicita a tots 
els competidors i dóna les 
gràcies a les famílies pel seu 
suport. / Club Balmes
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