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PSC i En Comú Podem signen
un acord de governabilitat
El pacte permet al govern socialista
aprovar el cartipàs i l’augment de sous
a regidors i càrrecs de conﬁança

A canvi, ECP podrà incidir en els
pressupostos i impulsar propostes com
la redacció d’un nou POUM
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conductors
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ERC carrega contra
la pujada de sous del
nou car�pàs
REDACCIÓ

Regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya. / Arxiu

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), principal par�t
a l’oposició, ha cri�cat durament el car�pàs del govern,
format pel Par�t dels Socialistes de Catalunya (PSC), que
comporta un important augment de sous per a tots els
regidors, però especialment
per als que tenen tasques de
govern. En un comunicat, la
formació considera que “no
s’adequa a la realitat actual
ni a les necessitats de Rubí.
Volem que siguin uns sous
coherents ajustats a la realitat
de l’entorn ciutadà”.
A banda, la formació
republicana també critica
l’augment dels càrrecs de
conﬁança del govern: “Han de

ERC considera
que l’augment de
sous no “s’adequa
a la realitat actual
de la ciutat”

ser professionals de l’àmbit i
que comp�n amb el vis�plau
de tres quartes parts del Ple,
contractats per a un període
de temps determinat”.
Par�cipació en els projectes
clau
D’altra banda, la formació republicana ha tornat a insis�r
que com a principal força a
l’oposició, ha de poder par�cipar en la redacció dels grans
projectes clau de transformació de Rubí, com el parc de Ca
n’Oriol, la ﬁnalització de l’illa
de vianants, la reforma de la
plaça Doctor Pearson, el Pla
Local d’Habitatge, el Pla de
Mobilitat o el Pla de Barris,
entre altres.
Esquerra també demana par�cipar en la redacció
dels plecs de clàusules dels
grans contractes del municipi, ser present en el procés
de consolidació de la plantilla municipal i tenir tota
la documentació sobre els
grans projectes que signa el
consistori.

Ana M. Mar�nez deixa de
ser diputada provincial
L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, ha deixat de
ser diputada provincial des
d’aquest dijous, quan s’ha
cons�tuït un nou Ple de la
Diputació de Barcelona.
Ana M. Mar�nez va començar a ser diputada en
aquest òrgan a finals de
novembre del 2017, just després que Jordi Ballart, alcalde

de Terrassa i també del Par�t
dels Socialistes de Catalunya
(PSC), renunciés a conseqüència de l’1 d’Octubre.
Mar�nez va prendre el
càrrec com a diputada i va
decidir no renunciar a les dietes, fet que va crear polèmica
perquè en campanya havia
dit que només cobraria com
a alcaldessa. / DdR

Cebrián, Güeto i Soler seran
consellers comarcals
Tres regidors de l’Ajuntament de Rubí han estat
designats pels seus respec�us par�ts per ocupar un
lloc al Consell Comarcal del
Vallès Occidental. Es tracta
de M. Carmen Cebrián i
Rafael Güeto, del Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Montse Soler,
d’Esquerra Republicana.
Rafael Güeto ja havia estat
regidor comarcal en el darrer mandat.
Els consellers comarcals
són escollits de forma indirecta pels par�ts polí�cs
segons la representació
atorgada a cada força polí�ca, però sempre han de ser

regidors d’un municipi de la
comarca. El 19 de juliol se
celebrarà a Sabadell el Ple
de cons�tució del Consell
Comarcal on es designaran
els dotze consellers del PSC,
els deu d’ERC, els cinc de
Junts per Catalunya (JxCAT),
els quatre de Ciutadans
(C’s), els tres d’En Comú
Guanyem (ECG), els dos de
la CUP-Amunt, els dos de
Tot per Terrassa i el conseller del Par�t Popular (PP).
Cada conseller pot percebre un màxim de 700
euros mensuals per la seva
dedicació i en funció de
les comissions a les quals
assisteix. / DdR

POLÍTICA

Divendres, 12 de juliol de 2019

3

En Comú Podem garan�rà l’estabilitat del govern del
PSC a canvi de poder impulsar les seves propostes

L’acord contempla l’aprovació del car�pàs i un augment de sous dels regidors i càrrecs de
conﬁança proposat pels socialistes, a canvi de propostes dels comuns com un nou POUM
dessa, Ana M. Mar�nez, s’ha
mostrat sa�sfeta pel pacte:
“Agraeixo el compromís d’En
Comú Podem i espero que
en el futur puguem formar
un govern estable”. De fet,
les dues formacions exploraran un acord més ampli en
el futur que podria suposar
l’entrada dels comuns a l’execu�u local.

MARTA CABRERA

El Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) i En Comú
Podem (ECP) han arribat a
un acord de governabilitat de
cara als pròxims mesos que
permetrà donar estabilitat al
govern encapçalat per Ana
M. Martínez. Aquest pacte
permetrà als socialistes aprovar la seva proposta de nou
car�pàs i les retribucions a
l’alça dels regidors i càrrecs
de conﬁança.
En contrapar�da, els comuns podran incidir en el
pressupost i impulsar les
seves propostes. Entre aquestes, l’acord contempla aturar
el Pla d’Ordenació Urbanís�ca
Municipal (POUM) que volia
aprovar el PSC i redactar un
de nou consensuat pel màxim de grups, revisar de nou
el projecte del parc de Ca
n’Oriol, a més d’una bateria
de mesures concretes que
s’hauran de contemplar en

Andrés Medrano, Ànnia García, Ana M. Mar�nez i Moisés Rodríguez, just després de signar l’acord a la
Sala de Plens, dimecres a la tarda. / M.C.

els pressupostos del 2019 i
del 2020.
Entre aquestes, des�nar
2 milions d’euros a habitatge,
un pla de xoc de 300.000 euros per a les urbanitzacions, la
millora de les zones d’esbarjo
de gossos, estudiar la municipalització de les dues escoles

bressol de gestió privada i
dotar de més recursos el Rubí
Brilla, entre altres.
La portaveu d’ECP, Ànnia
García, ha justificat l’acord
aﬁrmant que la intenció de
la seva formació és ser ú�l
a la ciutat: “Volem aplicar
les nostres polí�ques a Rubí,

per això assumim les nostres
responsabilitats”. En el mateix sen�t, Andrés Medrano,
d’ECP, ha afegit que “és el
primer pas per desbloquejar
la ciutat i afavorir projectes
de ciutat impulsats per En
Comú Podem”.
Per la seva banda, l’alcal-

La pujada de sous
L’acord inclou l’aprovació del
cartipàs i la remuneració a
l’alça que percebran en el
proper mandat els regidors
i els càrrecs de confiança,
proposada pel PSC (vegeu
quadre adjunt). Mar�nez ha
dit que aquestes retribucions
segueixen les recomanacions legals per una ciutat
de les característiques de
Rubí: “Feia molts anys que no
s’augmentava, cal digniﬁcar la
ins�tució i posar en valor el
servei públic”.
Per la seva banda, En

Remuneració representants
electes i alts càrrecs 2019-2023

Alcaldessa
72.000€ (+17.000€)
Regidors govern
Dedicació 100% 60.000€ (+9.600€)
Dedicació 75% (45.000€) (-)
Dedicació 50% 35.000€ (-5.000€)
Portaveus de grups municipals
Dedicació 63% 38.000€ (-)
Dedicació 50% 35.000€ (+3.000€)
Regidors oposició
Per assistència, límit 18.000€
(+3.000€)
Alts càrrecs i assessors de govern i
oposició
Dedicació 100% 50.000€ (+11.000€)
Dedicació 50% 25.000€ (+10.000€)

Comú Podem ha reconegut
que no comparteixen el car�pàs, sobretot pel que fa a les
retribucions, però que l’han
acceptat per poder incidir
en la política de la ciutat.
També han assegurat que en
cas que entressin al govern
no percebrien aquests salaris
perquè el seu codi è�c els ho
impedeix.
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Publicitat

ACTUALITAT

Comencen les obres de millora de les
instal·lacions comunitàries del Mercat
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha iniciat les
obres de reubicació de les
instal·lacions comunitàries
del Mercat Municipal per
encaixar-les amb la nova
configuració de l’equipament. Es tracta d’adequar
les instal·lacions al trasllat
que van fer les parades,
que es van reubicar en un
mateix espai per deixar
lliure una àrea que serà
ocupada pel nou operador,
un supermercat Condis.
Les actuacions consisteixen en l’adaptació de les
instal·lacions d’enllumenat i
clima�tzació, el sistema de
megafonia i els equips de
protecció contra incendis
a la super�cie de parades,
per garan�r una millor eﬁciència.
Les obres seran executades per Iron Global SL,
tenen un pressupost de
217.780,19 euros i estan
incloses dins del Pla d’Inversions. Està previst que
�nguin una durada de tres
mesos i mig, es realitzaran

El Mercat Municipal funcionarà amb normalitat, tot i les obres. / Ajuntament - Localpres

fora de l’horari de venda
del Mercat, per tal de no
interferir en l’ac�vitat comercial.

Les actuacions
tenen un cost de
217.780,19 euros

El clima dona una treva al
Mercat
Amb aquests treballs, el
consistori pretén resoldre
també les actuals deficiències del sistema de cli-

ma�tzació després que fa
uns dies els paradistes es
queixessin perquè no funcionava l’aire condicionat.
La setmana passada, l’Ajuntament va prendre algunes

Els Mossos han publicat un vídeo a les xarxes socials on
expliquen alguns consells per iden�ﬁcar una sèrie de bitllets
falsos que estan circulant i que tenen pràc�cament totes
les caracterís�ques dels euros reals, mo�u pel qual la gent
no els iden�ﬁca com a falsos. Es tracta de bitllets des�nats
a jocs de taula o el rodatge de pel·lícules que s’han colat
al mercat.
La policia demana ﬁxar-se que la ﬁrma sigui la del
president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, ja que
els bitllets falsos porten la ﬁrma Movie Money –diners de
pel·lícula–. A més, als bitllets falsos no posa Eypo, euro en
grec, sinó Prop, que vol dir a�rezo. En un lateral, per si no
queda clar, hi ha una inscripció en la qual s’especiﬁca que
no són bitllets
de curs legal. / DdR
FDF_ESTIU_FALDO_01.pdf
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La reforma del carrer
Lourdes i del pont de Sant
Joan començaran aviat

S’ampliaran les voreres del pont de Sant Joan. / Arxiu - M. López

mesures correctores provisionals ﬁns a la ﬁnalització
de l’obra. “Sembla que les
millores han servit d’alguna cosa, però sobretot
perquè aquests dies està
fent menys calor que els
dies anteriors”, ha explicat
Isabel Romero, presidenta
de la Junta d’Adjudicataris
del Mercat.

Els Mossos alerten sobre
com iden�ﬁcar bitllets falsos

C
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Un dels fotogrames del vídeo dels Mossos.

L’Ajuntament de Rubí iniciarà durant les properes
setmanes diversos projectes
d’obres inclosos dins del Pla
d’inversions 2018-2019, entre les quals hi ha la millora
del pont de Sant Joan, del
carrer Lourdes, l’avinguda
Barcelona, el trasllat de les
pistes de petanca de Ca
n’Oriol, les obres al camp del
25 de Setembre i la reparació
de la xemeneia de l’Escardívol, a més de la rehabilitació
de l’An�ga Estació, un projecte que està fora del Pla
d’inversions.
La millora del pont del
carrer Sant Joan contempla
l’ampliació de les voreres
per millorar l’accessibilitat i
una restauració superﬁcial
en l’estructura de ciment
armat i �ndran una durada
de 6 mesos.
A l’avinguda Barcelona,
es repararà la calçada i la
vorera i la retirada de les
pilones mòbils ja en desús.
Les obres duraran tres mesos. Tot i això, l’alcaldessa,
Ana M. María Mar�nez, ja ha
explicat que, més endavant,
caldrà adequar tot el carrer i
assimilar-lo a la remodelació
de Maximí Fornés. Pel que
fa al carrer de Lourdes, es
reurbanitzarà, se soterraran

les línies de baixa tensió i
s’implantaran i renovaran
serveis en el tram entre els
carrers Sant Gaietà i Madrid.
Les obres �ndran una durada
de mig any.
Quan al 25 de Setembre,
està previst adequar les dependències actuals del camp
de futbol i alliberar l’espai
per a la futura realització de
les obres dels nous ves�dors,
uns treballs que s’allargaran
durant 3 mesos. Està previst
que tots aquests projectes
comencin entre els mesos
de juliol, agost, setembre i
octubre. / M.C.

A L’ESTIU, TOTA PLANTA VIU
Estrenem horari d’estiu. A partir del 25 de juny,
ens trobaràs de dilluns a dissabte al viver, de 9 a 14 h.
No serem al Mercat Municipal de Rubí ﬁns al setembre.

CMY
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Unes 300 persones
Rubí dona la benvinguda als infants
assisteixen al concert solidari
saharauis que passaran l’es�u a la ciutat
d’ASAV de Tribut a Queen

L’Associació de Solidaritat i
Ajuda Veïnal (ASAV), amb
la col·laboració de l’Ajuntament, va organitzar divendres passat a La Sala un
concert solidari per recaptar
diners i contribuir a la lluita
contra la pobresa infan�l.
Més de 300 persones
van assis�r al concert i van
gaudir amb l’actuació de

Momo, considerada una
de les millors formacions
de tribut a la mí�ca banda
Queen.
ASAV des�narà tots els
diners recaptats de la venda d’entrades a comprar
productes d’higiene, menjar
infan�l, al casal d’agost, a
l’aula de deures i a les sor�des que organitzen. / DdR

Els infants saharauis, amb membres del Consell dels Infants i l’alcaldessa. / Ajuntament-Localpres
Instant del concert solidari. / Ajuntament

REDACCIÓ

La Sidi, el Brahim, la Maimuna, l’Alia i la Dagni són
els cinc infants saharauis
que han arribat dels camps
de concentració d’Algèria
per passar dos mesos de
vacances a Rubí. Ells van ser
els grans protagonistes de
la festa de benvinguda que
va organitzar l’Ajuntament,
amb la col·laboració de Rubí
Solidari, el divendres a la
tarda a la plaça de la Nova
Estació.
Dins el projecte de ‘Vacances en pau’, cinc famílies
rubinenques han decidit
acollir durant els mesos
de juliol i agost un infant
saharaui, una forma d’ajudar aquests menors que
es troben en situació de
pobresa i de donar visibilitat
a un conﬂicte geopolí�c al
Sàhara Occidental, antiga
colònia espanyola, actualment ocupada de forma illegal pel Marroc. Els infants
que arriben a Catalunya no
tenen cobertes necessitats
bàsiques com l’alimentació,
l’accés a l’aigua potable
o l’atenció sanitària. Les
famílies acollidores es fan
càrrec dels infants, oferintlos un lleure lúdic i cultural i
revisions mèdiques i odontològiques.
A la festa, hi va assis�r
l’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Mar�nez, que va agrair la
feina que fa Rubí Solidari per
portar els infants a la ciutat:
“És una proposta que fa
possible que els infants que
venen a Rubí passin un es�u
diferent en què, a banda de
les moltes ac�vitats que fa-

ran amb les famílies, podran
rebre atenció mèdica, entre
altres”.
Joan Carles Salinas, membre d’una de les famílies
acollidores, ha explicat que
acollir un infant saharaui és

una “gran sa�sfacció, perquè estan molt necessitats,
no a escala d’afecte, sinó de
qües�ons materials”.
La festa de benvinguda
va consistir en tallers de
tatuatges de henna, estam-

pació de samarretes i una
plantada de haimes. També
va tenir lloc una exposició
fotogràﬁca, la projecció d’un
documental, un sopar popular amb cuscús i el concert
del grup Mocasines.

Una delegació rubinenca visita
els camps de refugiats
Una delegació rubinenca, formada per
una tècnica de l’àmbit de Polí�ques de
Ciutadania de l’Ajuntament, la directora
de l’ins�tut La Serreta i una professora de
l’Escola d’Art i Disseny (edRa) van visitar fa
un parell de mesos la regió d’Algèria on estan els campaments de refugiats del poble
saharaui i alguns dels municipis ocupats pel
Marroc. La visita es va fer acompanyant
dues representants de Tallers d’Art, Cultura
i Creació (TACC), l’en�tat que va dinamitzar
el viatge.
En aquesta visita tècnica, la comi�va va
passar per Rabuni, la capital administra�va

Imatge de la delegació rubinenca. / Cedida

dels camps de refugiats de Tindouf, al sudoest d’Algèria, i per les ciutats ocupades de
Bojador i Guelta.
El projecte tenia per objec�u implicar
l’alumnat del Grau Superior d’Integració
Social de La Serreta i també donar con�nuïtat al treball que edRa va iniciar amb
l’exposició ‘Sàhara Visible’, que es va poder
visitar al Celler.
El Pla Director de Cooperació per al
Desenvolupament de Rubí 2018-2020 contempla reprendre el treball amb el Sàhara
Occidental i recuperar el contacte iniciat
amb l’agermanament. / DdR

ACTUALITAT

La mitjana de les pensions que reben
els rubinencs és de 1.012 euros mensuals
MARTA CABRERA

A Rubí hi ha 15.508 persones
que cobren una pensió contributiva, el 0,9% del total
de pensions de Catalunya.
La mitjana de les pensions
que reben els rubinencs és
de 1.012 euros mensuals, el
que suposa 4 euros més que
la mitjana catalana, que és
de 1.008 euros. Així ho indica un informe de l’Institut
d’Estadística de Catalunya
que pren les dades del 2018
i compara els municipis de
Catalunya de més de 20.000
habitants.
De les ciutats de Catalunya, la que cobra les
prestacions més elevades
és Sant Cugat, on els que
tenen una pensió contributiva reben de mitjana uns
1.257 euros. A aquest municipi el segueixen Tarragona
(1.136) i Barcelona (1.121).
En canvi, a la cua dels municipis més importants del
territori català hi ha ciutats
com Sabadell (946), Terrassa
(942), Igualada (941) i Mataró (901).
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Les dones tenen pensions molt més baixes que els homes. / Arxiu

A Rubí, hi ha 2 pensionistes per cada 10 habitants,
una xifra propera a la mitjana catalana, que és de 2,2.
En el global català, el 64,8%
són de pensions de jubilació,
el 22,8% de viduïtat, el 9,6%
d’incapacitat permanent, el
2,7% d’orfenesa i el 0,1%, a
favor de familiars.

Les dones
pensionistes
cobren un 39%
menys que
els homes
El nombre de pensions
de jubilació s’ha incrementat

Selecció d’immobiliàries del
col·lectiu API
Gestionem conjuntament el teu immoble
Amb nosaltres guanyes
temps i rendibilitat

Ara també a Rubí
i Cerdanyola!
maxim

santcugat.apialia.cat - 93 481 46 29 - santcugat@apialia.cat

en el darrer any un 1,7%.
Autònoms i dones, els més
perjudicats
Un 55,2% de les pensions
contributives són percebudes per dones i un 44,8%
per homes. En canvi, la
retribució té un biaix de gènere clarament marcat. Les

MITJANA DE LA PENSIÓ
CIUTATS CATALANES 2018
Sant Cugat
Tarragona
Barcelona
Cerdanyola
Castelldefels
Esplugues
el Prat
Sant Feliu
Girona
Viladecans
Mollet
Gavà
Granollers
Vilanova
Sant Boi

1.257€
1.136€
1.121€
1.104€
1.100€
1.093€
1.090€
1.075€
1.066€
1.051€
1.045€
1.043€
1.043€
1.037€
1.035€

dones cobren una pensió
de 783 euros i els homes
de 1.286 euros, el que suposa que les dones cobren
un 39,1% menys que els
homes.
Els sectors per règim que
cobren les pensions més
elevades són els que pateixen malalties derivades de
la seva professió (1.219) i
els que han treballat en la
mineria i el carbó (1.267)
i els que guanyen menys,
els autònoms (693) i els
del règim general (1.079).
D’altra banda, la mitjana de
la pensió de viduïtat és de
695 euros.

L’Hospitalet
Cornellà
Badalona
Rubí
Vic
Santa Coloma
Manresa
Reus
Lleida
Sabadell
Terrassa
Igualada
Mataró

1.023€
1.022€
1.013€
1.012€
1.001€
991€
981€
980€
975€
949€
942€
941€
901€

CATALUNYA

1.008€
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L’atur es redueix en un centenar de persones
al juny i se situa en els 4.440 desocupats
C. CARRASCO

Durant el mes de juny, l’atur
a la ciutat ha disminuït en
101 persones respecte al
mes de maig i s’ha situat en
els 4.440 aturats. El descens
del nombre d’aturats al juny
ha estat generalitzat en
el conjunt de la comarca,
de Catalunya i de l’estat
espanyol, coincidint amb la
campanya estiuenca, quan
el sector serveis necessita
reforç.
D’aquestes 4.440 persones a l’atur a Rubí, 1.775
són homes i 2.665 dones. En
aquest sentit, l’atur femení
continua sent un repte a
afrontar, ja que quan creix
l’atur les dones són les més
afectades i quan aquest es
redueix també ho fa més
lentament que l’atur masculí. La precarietat laboral i la
temporalitat dels contractes
són els principals causants
que l’atur castigui especialment les dones, un fet que
és extensiu a la comarca i a
tot Catalunya.

Evolució de l’atur a la ciutat
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Font: Departament d’Empresa i Ocupació.

Pel que fa als grups
d’edat, els aturats a la ciutat amb una edat compresa
entre els 40 i 54 anys són
els més nombrosos amb
1.649 persones, seguit de
prop pels majors de 54 anys
que sumen 1.426 aturats.
Aquestes xifres suposa que
el 70% de les persones que
no troben feina a la ciutat
tenen 40 anys o més.

Els aturats d’entre 25 i
39 anys són 1.045, mentre
que menors de 25 anys hi
ha 284 desocupats.
Respecte als grans sectors d’activitats, 2.954 aturats busquen feina en el
sector serveis. Aquest àmbit
ha estat el que més s’ha
beneﬁciat del descens de
l’atur: 86 de les persones
que buscaven feina i que

l’han trobat en el mes de
juny ho van fer en el sector
serveis, una dada habitual
a l’estiu.
En l’àmbit industrial,
l’atur ha disminuït en 13
persones i en l’agrari, el descens ha estat de 2 aturats
menys. També 5 persones
que no tenien una ocupació
anteriorment s’han pogut
incorporar al mercat laboral.

Atur al Vallès Occidental - Juny 2019
Municipi

Atur registrat
06/2019

Variació
respecte el
mes anterior

Taxa d’atur
registral
03/2019

Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès
Gallifa
Matadepera
Montcada i Reixac
Palau-solità i Plegamans
Polinyà
Rellinars
Ripollet
Rubí
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Sant Llorenç Savall
Sant Quirze del Vallès
Santa Perpètua de Mogoda
Sentmenat 3
Terrassa
Ullastrell
Vacarisses
Viladecavalls

1.092
1.642
919
539
2.355
3
187
2.057
599
373
45
2.402
4.440
11.831
2.431
102
625
1.325
91
13.574
64
283
309

2
0
-43
-5
117
-1
2
-38
2
-8
3
-58
-101
-339
-72
-7
6
-40
-6
-438
2
9
-1

17,44%
10,32%
8,65%
8,94%
8,80%
6,85%
4,45%
12,62%
9,16%
9,76%
13,68%
13,44%
12,47%
12,20%
6,22%
9,98%
6,58%
11,46%
9,43%
12,63%
6,84%
10,55%
9,40%

Total: Vallès Occidental

47.588

-1.248

1,15%

L’única pujada ha estat en el
sector de la construcció, on
hi ha 5 nous aturats.
En el conjunt de la comarca, Rubí continua sent
la tercera ciutat pel que
fa al nombre de persones
aturades. Encapçalen la
llista amb més nombre de

desocupats, Terrassa, amb
13.574 aturats, després
d’una reducció de 438 persones al juny, i Sabadell,
amb 11.831, amb una baixada de 339 persones al juny.
Al Vallès Occidental, hi ha
actualment 47.588 aturats,
1.248 menys que al maig.

La Xarxa Rubí Empresa promou la cultura
digital en la primera sessió de grup
REDACCIÓ

Un total de 25 empreses
han assistit a la primera
sessió de grup de l’any de
la Xarxa Rubí Empresa sota
el títol ‘Cultura digital: punts
en comú entre Grans Empreses i Pimes’. La Xarxa
Rubí Empresa, impulsada
per l’Ajuntament a través
de l’Oficina de Serveis a
l'Empresa (OSE) amb el
suport de la Diputació de
Barcelona, es va crear fa
cinc anys. La iniciativa ha
generat un alt nivell de ﬁdelitat entre les organitzacions
que en formen part, moltes
d’elles referents d'innovació
a Rubí, i és considerada un
excel·lent espai de debat i
aprenentatge.
Enguany, la Xarxa Rubí
Empresa compartirà amb
les empreses integrants
experiències innovadores
de cultura digital en el marc
de dues sessions de grup. La
primera de les sessions, que
ha tingut lloc aquest dimarts
a la Masia de Can Serra, ha
comptat amb dos testimo-

La sessió ha tingut lloc a la Masia de Can Serra. / Ajuntament

nis de primer nivell: Ming-ya
Wang, del departament de
Planiﬁcació Estratègica de
Persones i Analytics de Banc
Sabadell, i Mateo Hilderink,
responsable de màrqueting
del Grup Grifoll.
Wang ha explicat el model de gestió de dades per
al desenvolupament del
talent de la seva organització i ha posat l’accent en
les polítiques de Recursos
Humans com a punt de
trobada entre l'humanisme
i la tecnologia.
Per la seva banda, Hilderink ha explicat l'experiència

de Grifoll en màrqueting i
vendes en entorns digitals.
Es dona el cas que Grifoll,
empresa de materials impresos va ser una de les
primeres a sumar-se a la
Xarxa Rubí Empresa el 2014
i ha desenvolupat diversos
productes molt coneguts
per a grans marques que li
han permès diferenciar-se
de la resta del sector.
Model de referència a
Catalunya
La Xarxa Rubí Empresa és un
dels projectes de Competitivitat Empresarial de l’OSE

que es fomenta en la participació activa de les empreses participants i busca la
complementarietat i el valor
afegit en clau innovadora.
Actualment, té 42 empreses
integrants que reben acompanyament individualitzat i
plans estratègics a mida per
fomentar la innovació i la
diferenciació.
Des de la seva posada
en marxa el 2014, la Xarxa
ha servit per deﬁnir nous
productes i serveis, promoure estratègies i mesures
de lideratge transformador
en el marc dels Recursos
Humans i generar aliances
en clau de proximitat.
Les empreses integrants
han posat en marxa millores
en comunicació i màrqueting, noves tecnologies i
sostenibilitat. Durant les
darreres edicions, la Xarxa, que s’ha convertit en
un model de referència a
Catalunya, s'ha centrat a
impulsar la transformació
digital a través de sessions
de grup, workshops i visites
a empreses.
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Comerç Rubí anima les rebaixes
amb el sorteig d’una targeta Comerç
carregada amb 500 euros
REDACCIÓ

‘Dijous Rebaixes, Refresques’ és una campanya
de dinamització comercial
impulsada per l’associació
Comerç Rubí amb el suport
de l’Ajuntament. Una de les
inicia�ves d’aquesta campanya és el sorteig d’una
targeta Comerç carregada
amb 500 euros, entre tots
els clients que realitzin una
compra a qualsevol establiment adherit a la promoció
abans del 21 de juliol.
La clientela podrà obtenir la seva butlleta en
les bo�gues adherides a la

campanya en el moment de
fer les seves compres, omplir-la amb les seves dades
i dipositar-la a l’urna que
trobarà al mateix comerç. El
sorteig se celebrarà el 25 de
juliol a les 18 hores davant
les Galeries de Rubí. En total, s’han editat 50.000 butlletes que els establiments
ja estan repar�nt.
Dinamització al carrer
D’altra banda, i en el marc de
la mateixa campanya i coincidint amb les rebaixes d’es�u, tots els dijous del mes
de juliol hi ha dinamització
amb música, espectacles o

El grup de compra agregada
d’energia de Rubí creix ﬁns als
91 punts de subministrament

L’energia contractada és de fonts renovables. / Cedida

REDACCIÓ

El grup de compra agregada d’energia que impulsa
l’Ajuntament a través de
la iniciativa Rubí Brilla ha
realitzat aquesta setmana la
licitació electrònica per a la
compra conjunta d’energia
per al període comprès entre el mes de juliol del 2019
i el juliol del 2020. Totes les
empreses i comerços de la
ciutat que l’any passat van
ser pioners en la compra
d’energia conjunta seguiran obtenint l’energia a
través del mateix mètode.
A més, aquest any el grup
ha crescut dels 78 punts de
subministrament de l’any
passat als 91 actuals i de les
39 empreses que ﬁnalment
van signar amb les comercialitzadores l’any passat a les
62 que s’hi han compromès
aquest any.
Com l’any passat, són
dues comercialitzadores

de proximitat –Adeinnova
i Electra Caldense– les que
han guanyat la subhasta. Els
preus aconseguits representen un estalvi de ﬁns al 4%
sobre els preus de mercat.
A més, el grup de compra
agregada d’energia ha rebaixat també els preus de
sor�da de la subhasta en un
2,6% de mitjana i, en la modalitat de preu indexat, s’ha
rebaixat més del 18% sobre
el marge de comercial.
La creació del grup i el
procés de subhasta manté
un plec de clàusules que
garanteix que les empreses
�ndran energia 100% d’origen renovable, millor preu
i condicions de contracte i
també que rebran suport
de la subministradora per
implementar instal·lacions
d’autoconsum solar.
La subhasta electrònica
d’energia s’ha ges�onat a
través de l’empresa Energroc.

tallers a l’illa de vianants.
Dijous passat va tenir lloc
l’animació i�nerant �tulada
‘Rolling Vibes Collective’,
mentre que aquest dijous
s’han organitzat ‘Tallers refrescants’. Dijous 18 de juliol
es podrà veure l’espectacle
d’animació ‘Girafes’ i l’úl�m
dijous de mes tornaran nous
‘Tallers refrescants’.

‘Rolling Vibes Collec�ve’ va animar el carrer el dijous a la tarda. / Cedida
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E

l Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC) i En Comú Podem Rubí (ECP)
han arribat a un pacte de governabilitat,
és a dir, per garantir l’estabilitat del govern
socialista en els pròxims mesos, tot i que els
comuns no formaran part de l’executiu, de
moment. L’acord inclou facilitar l’aprovació
del nou cartipàs de govern i les retribucions,
a l’alça, dels regidors, càrrecs de confiança i
assessors. Aquest punt ha generat molta polèmica i força crítiques. ECP ha reconegut que
no estan d’acord amb aquesta mesura, però que
han prioritzat poder incidir en les polítiques
de la ciutat i fer realitat algunes de les seves
propostes.
Certament, l’augment dels sous és qüestionable i difícil d’entendre per a la ciutadania
en general, que no cobra ni de lluny aquests
salaris. El govern defensa la pujada argumen-

Reciclar és tot un repte
Des que sabem tot el que suposa no cuidar
el medi ambient i el que ens hi juguem, podríem dir que ens hem aplicat força.
Molta gent a casa seva té un racó amb
l’indispensable pel reciclatge. N’hi ha que
estem molt mentalitzats i procurem fer un
pas més cada dia. Però així i tot, sempre cal
anar esbrinant a on i com es reciclen certs
objectes quotidians , com els CD per exemple, els olis, les bombetes, etc.
Doncs bé, fa poc en una paradeta de
CD i DVD de segona mà, vaig dur-ne uns
quants per vendre i el venedor em va dir
que els llençava tots al contenidor groc.
Quan li vaig comentar que no era el lloc es
va sorprendre.
El meu veí llença els tetrabrics i ampolles de plàstic a la brossa de la resta. I té un
restaurant! Així que us podeu fer una idea
de la quantitat de residus que van on no
han d’anar.
A les notícies -ara fa uns mesos- vam

EDITORIAL

L’acord

tant que feia molts anys que no s’augmentava,
que cal dignificar la institució i posar en valor
el servei públic. En tot cas, hi ha moltes formes
de dignificar una institució, com ara ser el més
transparent possible, aplicar codis ètics, oferir
els millors serveis..., mentre que el servei públic
ja està prou ben valorat, tan ben valorat que hi
ha innumerables exemples de professionals de
la política que s’aferren a la cadira a qualsevol
administració. Tot i això, és legal.

Mirant més enllà del tema retributiu, hi
ha aspectes a destacar en aquest acord. Per
una banda, l’executiu socialista, en minoria,
necessita suports per a poder governar. I a diferència del mandat anterior, quan van trobar el
suport en Partit Popular i Ciutadans, en aquest
mandat han mirat a les esquerres.
Les contrapartides que ha firmat En Comú
Podem també són destacables. La redacció d’un
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Cartes de la Ciutadania
veure el tap immens de tovalloletes higièniques que es va crear en un desguàs de
València.
L’empresa de telefonia mòbil m’envia CD
amb cada factura, que he hagut d’anul·lar
perquè no vull haver d’anar a la deixalleria
mòbil.
Vaja, que em sembla tot un repte reciclar
bé: anar a la deixalleria mòbil en els horaris
indicats o a la deixalleria petita (quan arribes te n’adones que el que has dut tampoc
va allà...)
També vull recalcar que aquí funcionem
sempre amb el toc del càstig i no del premi;
és a dir, si no dus bossa quan vas a comprar,
te la cobren. Si no voleu bosses de plàstic,
oferiu caixes de cartó o res, com es fa en
altres països.
O doneu diners a canvi (posant màquines expenedores) quan es recicla el vidre. Fa
molts anys que aquests sistemes funcionen a
llocs d’Europa i aquí seguim pagant per tot
el que no fem bé.

El Tuit de la setmana
Joaquin Gracia Casas @JoaquinGraciaCa
Hay que ser un cabronazo,
para quemar en Sant Muç
en avda de Can Tapis con
Can Feliu el container
de plás�co o envases. Es
muy fuerte y demasiada
frecuencia está pasando
esto en Rubí. #rubicity
@RubiMAmbiente
@AjRubi

11 de juliol

Doncs imaginem ara, tota la gent que
ni tan sols està conscienciada i li importa
tres ‘pitos’ on va cada cosa... no crec que es
parin a esbrinar com ho han de fer i haver de
desplaçar-se a tal lloc en tal horari.
Queda molt encara, perquè el desconeixement és bastant generalitzat (jo inclosa)
Déu ser molt complicat gestionar els
residus d’una ciutat tan gran, mentalitzar a
les persones encara ho és més.
Però tard o d’hora s’haurà de fer tot més
fàcil i més a mà de cara a l’usuari o si no, els
que no es preocupen pels residus no faran
mai aquest esforç.
Cristina Gómez

Laia Palau o el espejo donde mirarse
Hoy día estamos tan acostumbrados a agasajar a tantos y tantas deportistas de élite,
que alguno o alguna siempre queda en el
tintero. Hecho el comentario, quisiera decir
que para mí fue un honor y un placer allá
por el año 1994, cuando un servidor era

des de zero, la revisió del projecte de reforma
del parc de Ca n’Oriol, que no convencia ningú,
la inversió de dos milions d’euros en habitatge,
una partida de 300.000 euros per invertir a les
urbanitzacions o la millora dels pipicans, entre
moltes altres.
Acceptar punts que no agraden a canvi
de poder incidir en la gestió de govern, en
definitiva, és fer política. Sembla que el clima
inicial d’aquest pacte es basa en la confiança i
el compromís. Si els compromisos no arriben
a bon port, veurem què passa en el futur. En
tot cas, i malgrat els lògics recels, l’acord suposa
uns mesos d’estabilitat per al govern, que té
molta feina a fer. Aquest és un nou mandat,
la ciutadania va votar i els resultats són els
que són. La ciutat no pot perdre quatre anys i
tots els grups municipals han d’assumir el seu
compromís amb la ciutadania.

árbitro adscrito a la Federación Catalana de
Baloncesto, arbitrar en más de un encuentro
a la actual capitana de la Selección Española
de Baloncesto y jugadora que más veces a
vestido la camiseta nacional.
Laia Palau, por aquellas fechas, ya destacaba en el desaparecido C.E. Universitari de
Barcelona, pero lo que quisiera destacar de
ella es su amor por el deporte de la canasta,
su constancia, su espíritu de lucha y sacrificio, su tesón, su capacidad de liderazgo, su
pundonor, su casta, y como no, su enorme
calidad.
Si nos fijamos, éstos son los rasgos (plasmados con acierto por el seleccionador Lucas
Mondelo) que caracterizan a los éxitos de la
Selección Española Femenina, y es que estos
éxitos no se entienden sin la participación de
Laia Palau. Las generaciones venideras del
mundo del baloncesto y del deporte en su
conjunto, tendrán la suerte de poder mirarse
en el espejo de la gran Laia Palau.
José Antonio Avila López
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EL RUBÍ D’ABANS

El carrer de Llobateras,
una mica d’història

Jordi Vilalta
GCMR-CER

Aquesta via urbana creua
el nucli urbà de Rubí d’est
a oest. Si bé avui en dia comença al final del carrer de
Bartrina a la part oriental, fa
uns cent anys el seu inici era
al camp del Cairot (situat
entre el carrer de Sant Cugat
i el de Llobateras, abraçant
entre altres terrenys l’actual
plaça de l’11 de Setembre)
i acabava per ponent quasi
tocant la riera, prop del collegi Regina Carmeli (abans,
convent de les Germanes
Carmelites de Sant Josep).
La prolongació oriental del
carrer fins al de Bartrina va
tenir lloc durant el mandat de l’alcalde Murillo, als
anys 60, arran de les obres
de cobriment del torrent
de l’Alba, que passava pels
voltants.

Aquesta via urbana, des
del segle XIX, va prendre el
nom de la família propietària de la masia i les terres
de Can Cabanyes, ara desapareguda. De fet es trobava
prop del límit septentrional
de les seves possessions a
Rubí, que molt possiblement era l’actual carrer de
Cervantes.
El carrer de Llobateras
feia baixada cap a occident
i travessava el carrer de
Barcelona (actual avinguda del mateix nom) per la
“cantonada de les mentides”,
on molta gent feia petar la
xerrada explicant tafaneries.
Aquí hi havia el forn de pa
de Josep Prat i a l’altra banda, la botiga de “cal Menció”.
Una mica més avall arribava
a la plaça de l’Aurora (ara
d’Anselm Clavé), on, fent
cantonada amb l’actual carrer del Dr. Turró, es trobava

Carrer de Llobateras, 1922. Família Pujol-Vila, L’Abans, p, 252. /
Cedida

Carrer de Llobateras, 1922. L’Abans, p. 253. Família Pujol-Vila. / Cedida

la bonica casa modernista
feta construir pel veterinari
Ramon Vilaró, avi de l’escriptora Olga Xirinachs.
S’hi trobava al carrer de
Llobateras la secció de nens
de les Escoles Nacionals, activa fins a l’esclat de la guerra
civil. Eren anomenades popularment “el Comú”, o fins
i tot “el Cumu”, i les seves
condicions eren lamentables. De fet a la República
l’estat va assignar una bona
partida per fer unes noves
escoles graduades al lloc on
després s’aixecaria el Collegi dels Germans Maristes
a finals dels anys 60. Un cop
passada la guerra les escoles
nacionals de nens es varen
traslladar a l’actual carrer
del Dr. Gimbernat i l’antic
edifici seria ocupat més tard
per un taller mecànic fins als
anys 80.

També s’hi ubicava el
taller de rodes de carro de
Carles Valls i un altre local,
cal Cisteller, on es fabricaven
coves i cistells per a la verema, normal en una població
que vivia de l’agricultura
del vi.
Entre 1956 i 1982 a la
part baixa del carrer existí
una fusteria que elaborava
mobles d’estil antic, a càrrec
de Lluís Marco.
El 1976, entre el carrer
de Llobateras, el passatge
del mateix nom i el carrer
de Magí Ramèntol, es van
començar les obres per tal
de construir el nou Mercat
Municipal.
Finalment, hem d’esmentar que durant les festes
del Corpus, a principis de
juny, el carrer era engalanat
amb boniques catifes de
flors.

La gran Tribu
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lluny, fins i tot esdevenen
records d’una vida que ja
no és la seva. Massa cruelEra diumenge vespre, vam tat, massa patiment. Jo no
agafar en braços els nens puc, no puc girar l’esquena
que dormien dins del cotxe, aquests nois que han patit
ells saben que estàs allà, tant, que vénen de tan lluny,
se senten protegits. Vaig només els puc obrir les porpensar en el món en què tes, retornar una mil·lèsima
vivim, ple d’oportunitats part allò que entre tots els
i amor, però també ple de hem tret, perquè pràcticaperills i odi.
ment ja no els queda res
La societat és com més que allò que els hi puuna gran tribu, entre tots guem oferir. I m’agradaria
eduquem, entre tots hem dir-li aquella mare que no
d’oferir respecte i protecció sap que se n’ha fet del seu
a aquells que ho tenen més fill que estigui tranquil·la,
complicat, per mi aquesta que estar entre nosaltres,
és l’essència de la humani- que tindrà un lloc digne per
tat. El repte és obrir el punt viure, que li podrem donar
de mira i veure aquesta una part de l’amor que ella
tribu més enllà dels nos- no li ha pogut donar, que
tres familiars, amics, barri l’abraçarem quan necessiti
o ciutat.
el consol, que l’acompanyaEn aquell moment pen- rem per fer-se un home o
so amb l’angoixa dels pares una dona íntegra, que no
que abracen els seus fills en li farem passar por, que el
les pasteres en una negra respectarem...
nit al mig del mediterrani,
Tenim l’oportunitat de
amb la sensació de por i mirar-nos al mirall i de
d’impotència
decidir quin
pel futur que
Sense empatia, tipus de perels espera. Em humanitat i amor, sona som, com
ve al cap el dovolem que siel futur que els
lor dels pares
gui la societat
que veuen fu- espera als nostres on els nostres
gir els seus fills fills em preocupa fills, potser un
molt
de 10, 12, 14 o
dia, necessita15 anys de casa
ran d’ella. De
seva, perquè és l’única ma- quin exemple els hi donem.
nera de salvar la seva vida, Sense empatia, humanitat i
fins i tot, algun d’ells han amor, el futur que els espera
vist morir els seus pares.
als nostres fills em preocuNois i noies que tra- pa molt. Avui són aquests
vessen deserts, s’enfronten nois i demà poden ser els
a màfies que els prostituei- nostres fills víctimes de
xen, a traficants d’òrgans, a la falta d’humanitat, sigui
dormir nit rere nit amb la perquè no tinguin feina
por al cos, sobrevivint i on sigui perquè la vida els hagi
només troben la part fosca posat en alguna dificultat
de la humanitat, on l’escal- o hagin tingut mala sort,
for dels braços i els petons o senzillament siguin una
dels pares queden massa mica diferents.
Xavier Corbera
ERC
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ACADÈMIA

ASSEGURANCES

COPISTERIA

BIJUTERIA

DECORACIÓ LLAR

FRUITERIA

FERRETERIA

INFORMÀTICA

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU
CRISTALLERIA

CALÇAT

CLÍNICA DENTAL
ACUPUNTURA

Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26
Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

ARRANJAMENTS
DE ROBA

ARQUITECTURA

GUIA DE SERVEIS
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COM ET PODEM AJUDAR?
PAPERERIA

O DE LA
COMPETÈNCIA

REFORMES

PERRUQUERIA

MARBRES

ROBA

MERCERIA

Facebook és criticada
pels seus mètodes de
recopilació de dades
Cada setmana un escàndol. Aquest podria ser el
lema de Facebook, una
empresa que en els
últims temps
està omplint
pàgines de
diaris per
culpa de
les seves
activitats
poc legals.
L’ ú l t i m a
ha estat destapada per Techcrunch. Segons aquest
portal, Facebook ha confessat en una carta dirigida al senador estatunidenc Richard Blumenthal
que hauria recopilat dades de 187.000 usuaris
dels Estats Units i l’Índia
mitjançant l’eina Facebook Research. Aquesta
eina va ser prohibida fa
quatre mesos per Apple
per violar les seves polítiques de confidencialitat.
La notícia va transcendir quan Apple va denunciar que aquesta eina era

emprada per Facebook
per a obtenir informació
de missatges privats en
xats dels usuaris.
Explica Techcrunch que
la xarxa social creada
per Mark
Z u c k e rberg oferia
20 dòlars
al mes als
usuaris que es
descarreguessin
l’aplicació fora de iOS i
els permetessin accés a
totes les seves dades.
Així mateix, entre els
187.000 usuaris afectats,
34.000 eren menors de
13 i 17 anys.
Per la seva part Facebook ha respost a les
crítiques afirmant que
l’objectiu de la recopilació
de dades era limitat i no
pretenia entrar en la intimitat dels usuaris.
Per Tecnonews / AMIC

TELEFONIA

TALLERS COTXES
ÒPTICA

PERRUQUERIA
CANINA

NO
T’HO
PENSIS
MÉS
TRUCA AL
93 699 77 90
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El feltre, molt decoratiu Ambientador casolà de poma
El feltre és un material noble
que s’ha utilitzat en variats
dissenys per decorar mitjançant ornaments, coixins i
accessoris, que novament en
les tendències modernes ha
recobrat protagonisme.
Les indústries decoratives i artesanals ens permeten gaudir dels seus colors
variats, i la seva suau textura, en combinació amb ﬁlats
i teixits de disseny contemporani, on es poden trobar
des d’estovalles, coixins,
catifes, i nous accessoris

com sotagots, recipients realitzats amb aquest material
i conjugant-se amb altres de
més rústics.
S’imposa la combinació
amb llanes treballades artesanalment a mà ﬁl per ﬁl,
la qual cosa permet formar
ﬁgures o formes tant planes
com amb volum.
En aquest cas els accessoris realitzats amb feltre
són molt lleugers de pes
i se’ls pot utilitzar com a
centres de taula, ornaments
sobre escriptoris, taules

petites... i acompanyen a la
perfecció materials com la
fusta i el vímet, la ceràmica
o el metall.
Aportant un toc de color,
el límit per aplicar-los en la
decoració de la vostra llar
està en la imaginació, ja que
són ideals per col·locar en
determinats racons en colors
monocromàtics o cridaners
que donin tocs personals a
cada estança.
Per Redacció / AMIC
decoraryreformar.com

Si voleu fer un ambientador
casolà, amb aroma de poma,
només heu de seguir unes
senzilles passes.
Només heu d’agafar una
peça. Ara amb un ganivet peleu la poma. Després d’això i
amb la pell a la mà... traieula al sol. Haureu de deixar
que s’assequi i pot trigar
uns dies... ja que és millor
utilitzar-la ben seca perquè
l’aroma sigui més intensa.
Ara bé, per a una bona
presentació de la pela de la

poma, una idea és ficar-la
en un bossa de tela, com si
fos te. Podeu afegir-hi un ﬁl
i després penjar-la d’aquells
llocs on voleu que l’aroma
penetri. Pot ser a l’armari, en
algun calaix o bé distribuirne diverses en una prestatgeria o reunir-les per formar un
centre de taula.
Com veieu és una gran
idea perquè tots els nostres
ambients o algun en particular, faci l’olor que voleu.
Us hem explicat una op-

ció per fer un ambientador
natural a base de peles de
poma. Però pot ser que us
agradin més altres olors, per
exemple, la taronja. Una idea
és fer la mateixa operació
però aquesta vegada amb
pells de taronja. Una altra
idea és agafar un manat de
canyella, lligar-lo amb una
bonica cinta i presentar-lo a
la taula.
Per Redacció / AMIC
decoracion2.com

ESPECIAL LLAR
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La madera y sus cuidados
Se puede renovar la imagen de tu hogar con algunos
cuidados de la madera, esa materia tan cálida y agradable, pero a la vez viva y delicada.
La madera requiere de un mantenimiento bastante
continuo, sobre todo en exterior, pero con un buen mantenimiento conseguimos alargar este proceso bastante.
Actualmente tenemos productos muy respetuosos
con el medio ambiente que proporcionan un acabado
natural y transpirable.
Hablamos de Lasures, protección a poro abierto de
gran resistencia y durabilidad.
La limpieza es muy importante para que los resultados sean óptimos.
Hay productos que, sin necesidad de lijar, recuperan el aspecto natural de la madera agrisada, son muy
recomendables para evitar que la madera no se vaya
quedando de color negra o quemada.
Posteriormente protegeremos con un fondo fungicida para evitar los xilófagos, como la carcoma y
las termitas, y ﬁnalmente, un lasur de acabado, ya sea
incoloro o con color, que acabará de embellecer toda
nuestra madera.
Nos hemos centrado, sobre todo, en la madera de
jardín, esperamos os haya servido de ayuda.
Color Paint Rubí

Llar, dolça llar

Anuncia’t en aquesta secció
Truca’ns al 93 699 77 90
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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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
HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79
RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95
KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28
MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3
ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1
CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

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

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
RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95
KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

Rejoveniment facial
sense cirurgia
L’envelliment facial es tradueix en el rostre en forma de
flacciditat, despenjament
i/o pèrdua de deﬁnició de
l’oval facial.
Una bona manera de
combatre aquests signes
i sense cirurgia, és amb
tractaments estètics com
l’ompliment amb àcid hialurònic i el Bòtox.
Mètodes de rejoveniment facial amb resultats
naturals i que aconsegueixen refrescar el rostre sense
canviar-lo.
El Bòtox:
Considerat un dels més
revolucionaris mètodes de
rejoveniment facial, és una
proteïna que suavitza les
línies d’expressió mantenint l’expressivitat facial
normal.
Tracta en una única sessió
les arrugues de:
· l’entrecella
· el contorn dels ulls
· el front

L’àcid hialurònic
És una substància que es
troba de manera natural al
nostre organisme. Contribueix a formar l’estructura dels
teixits de la pell, mantenint
el col·lagen i l’aigua que
s’emmagatzema en ella.
Amb els anys l’àcid hialurònic que tenim en el nostre
organisme disminueix inevitablement, donant lloc a les

temudes arrugues. Per sort,
existeixen diferents tipus de
tractaments en medicina estètica que contenen àcid hialurònic per a tractar arrugues
facials. La seva fórmula varia
depenent del tipus d’arruga
(moderades o severes) i de
la regió facial a tractar.
Aquests tractaments es
realitzen en consulta i no
requereixen talls ni sutures.

A més, no deixen cicatrius,
fet que permet reprendre
la vida quotidiana amb total
normalitat.
Aquest estiu viatja amb
el temps i rejoveneix a preus
en promoció en la Unitat de
medicina estètica de Policlínic Rubí.
Policlínic Rubí
www.grup-policlinic.com
T. 93 697 80 40

MASCOTES
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Ànimes positives a la vida
Com ens agradaria que en aquests casos les protagonistes poguessin parlar, però estem segurs que
tan sols observant-les, les seves mirades parlen
en silenci.
Són ROVI i FORKI, dues germanes que després
d’estar a prop de la mort i havent superat febres
molt altes, el seu futur es va parar al costat d’un
test. Positives de leucèmia, en el primer test, negatives en els posteriors realitzats.
Estan aïllades i creixent en solitud, com aquells
‘nens bombolla’ que tenen de tot però els falta el
més important, el contacte d’una mà amiga, poder
fer una vida normal passejant per una casa sense
portes, sense reixes i sense barreres.
Perquè elles no necessiten cap cura especial,
perquè ﬁns i tot no sabem si en un futur molt
pròxim, sent tan joves, els seus propis organismes
podrien immunitzar-se, ja que actualment estan
lluitant. I encara que no fos així, elles han batallat
per viure des que eren dues boletes i ara no és just
que passin els seus dies sense tenir una família.
Perquè igual que elles, nosaltres no tirarem
la tovallola ﬁns que no veiem ROVI i FORKI en
una casa dormint damunt de la falda de qui
vulgui donar-los una oportunitat, en acolliment
o adopció.
Si les vols conèixer, contacta de dilluns a divendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777
o bé a través d’email, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi
www.instagram.com/rodamons_de_rubi/

Les mascotes

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

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat
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LLOGUER
I VENDA

OFERTES I
DEMANDES

ALQUILO hab. 610.467.363
SE ALQUILA hab. 605.282.465

BUSCO TRABAJO para cuidado
personas mayores, limpieza,
plancha. Con ref. 604.278.167

SE OFRECE CHICA para cuidado
de personas mayores o niños.
Disponibilidad de horario. Interna o externa. 666.653.661
CHICA SE OFRECE para cuidado
ancianos o limpieza por horas.
631.779.15

CHICA SE OFRECE para cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. Con disp.
612.529.889
SRA. SE OFRECE para limpieza,
cuidado ancianos y niños. Horario mañanas. 637.25.61.40

DIVERSOS
PERSONA INTERESADA en
fabricar el pan . 649.117.927
SE REPARAN PERSIANAS.
694.506.473

ME GUSTARIA que me regalasen perrita Yorkshire mediana o pequeña castrada.
660.205.926 Dolores
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

Cultura
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cinema

La quarta edició de l’Infest arriba carregada de novetats
marta cabrera
El Festival Internacional de
curtmetratges de terror, fan·
tàstic i freak, l’Infest, que
tindrà lloc els dies 12 i 13 de
juliol a la placeta del Celler,
presenta aquest any un pro·
grama amb moltes novetats
i curts d’una elevada qualitat.
L’entitat Arkam, impulsora del
festival, ha rebut prop de 400
audiovisuals d’arreu del plane·
ta i n’ha escollit 21 per partici·
par en el concurs. “Estem molt
contents, en aquesta edició
hi ha bastant de terror i molt
gore, creiem que estarà molt
bé”, ha dit Imanol Fernández,
un dels organitzadors.
Entre les creacions que
participen en el concurs, n’hi
ha 12 que són de directors
espanyols, tres dels Estats
Units i la resta de Suècia,
Països Baixos, Canadà, Gran
Bretanya i França. A més, tam·
bé es projectarà un curt fora
de concurs, gravat per alguns
integrants de l’organització
de l’InFest i amb el segell de
la productora rubinenca La
Lombarda: ‘La celda dual’, di·
rigit per Ignació Malagón. Els
audiovisuals es projectaran el

Ramones. El dissabte, a les 21
hores, hi haurà una sessió de
DJ A.C.M.E, que punxarà mú·
sica soul, funk, latinjazz, etc.
A les 00.30 hores serà el torn
d’Aullido Atòmico, un grup de
València de trash & roll, que
servirà per tancar l’Infest.

La regidora de Joventut i el regidor de Cultura, amb els organitzadors de l’Infest. / M.C.

divendres i el dissabte a partir
de les 22 hores. Un jurat serà
l’encarregat de triar els curts
guanyadors, però també hi
haurà un premi del públic,
que es donarà a conèixer el
15 de juliol.
Com és habitual, l’Infest
també ha programat diversos
concerts, el divendres a les
21 hores posaran música dos
DJ de La Sonik, mentre que
a partir de les 0.30 hores,
després de la projecció dels
curts, actuarà F.A.N.T.A, un
grup de versions de música de

CURTS DE L’INFEST
DIVENDRES 22h
Caronte (esp)
Hug (esp)
Movidas Raras (esp)
La Proeza (esp)
Panic Attack (eua)
Claudia (esp)
Limbo (esp)
Avelino (esp)
Lo siento mi amor (esp)
Cerdita (esp)
la celda dual (esp) f.c.

DISSABTE 22h
How it feels to be (sue)
Noctámbulos (esp)
Short but sweet (hol)
delectable you (fra)
look twice (eua)
baghead (gb)
beautiful boy (esp)
five course meal (can)
la guarida (esp)
miedos (esp)
death metal (eua)

teatre

El grup de teatre Ca n’Alzamora oferirà dues
noves funcions de ‘Peter Pan’ al Casal Popular
Redacció
El grup de teatre de pares i
mares de l’escola de Ca n’Al·
zamora tornaran a posar en
escena aquest diumenge 14
de juliol al Casal Popular el
musical ‘Peter Pan’, una pro·
posta lúdica i a la vegada so·
lidària, ja que tots els diners
recaptats amb les entrades
es donaran al projecte ‘Petits
valents’ de l’Hospital Sant
Joan de Déu per ajudar tots
aquells infants que pateixen
càncer.
Després de l’èxit de la
posada en escena a La Sala,
el grup ha decidit interpretar
de nou diumenge aquest
musical en dues sessions. La
primera funció serà a les 18
hores mentre que la segona
tindrà lloc a les 20 hores. Es
tracta d’un muntatge dirigit
a un públic familiar que
proposa un viatge a través
de somnis i les emocions
a través de la música, les
coreografies, l’humor i la
il·lusió.
El taller de teatre de
pares i mares de l’escola Ca

Explicar la mort als infants i
una mirada femenina sobre
el terror
Les principals novetats del
festival es concentren en les
activitats paral·leles, entre les
quals destaca una xerrada so·
bre la mort dirigida als infants
i algunes activitats relaciona·
des amb la dona i el terror en
el gènere cinematogràfic.
El dissabte a les 18 hores
a la Sala Tremuja del Celler hi
haurà l’activitat ‘Bloody Girls:
El terror de ser mujer’, a càrrec
d’Aida Méndez i Elena Lom·
bao, dues dones vinculades al
món del cinema. En paral·lel a
aquesta xerrada, hi haurà una
exposició durant els dos dies
als lavabos del Celler sobre
el cinema de gènere fet per
dones, una mostra de la perio·
dista i fotògrafa Laia Oller sota
el títol ‘Vaterístiques’.
Pel que fa a la xerrada

sobre la mort destinada als
infants, compta amb la col·
laboració de Funerària Terras·
sa i serà el dissabte a les 11.30
hores a la Biblioteca. Primer
es projectarà la pel·lícula in·
fantil ‘Coco’, i posteriorment
especialistes en la matèria
acostaran el tractament del
dol i la pèrdua als infants i les
seves famílies.
També hi haurà els dos
dies, entre les 18 i les 21
hores, a la placeta del Celler
‘Les Botigues de l’Horror’,
una dotzena de paradetes
relacionades amb el món del
cinema i especialment del
terror que vendran tota mena
de productes. També durant
els dos dies, entre les 19 i les
20.30 hores, Ignasi Muñoz
oferirà ‘Podcast’, amb la col·
laboració de Ràdio Rubí, un
programa que repassarà el
cinema fantàstic amb convi·
dats, crítics i el jurat.
Per últim, els dos dies, de
18 a 21 hores, a la Sala Anne·
xa del Celler, qui ho vulgui po·
drà jugar al videojoc Omani; i
el dissabte a les 18.45 hores
hi haurà l’espectacle de dansa
a càrrec de les rubinenques
Nemesis Dance Company.

música

El terrassenc Lildami, Emotional
G. i el rubinenc Sr. Chen, autors
de la cançó de l’estiu de TV3
‘Anorac’, un tema composat
pel cantant de trap terrassenc
Lildami, juntament amb Emo·
tional Goku i el rubinenc Sr.
Chen, sonarà durant tot l’estiu
a TV3 i Catalunya Ràdio.
Es tracta d’un tema origi·
nal de ritme cubà que és un
encàrrec de la Corporació Ca·
talana de Mitjans Audiovisu·
als als tres artistes vallesans.
“Des de petita convius amb el
fet que a TV3 soni cada estiu
una cançó, i que de sobte
siguis tu la cançó que sona...
m’imagino tota la meva fa·

mília dient-me ‘Ets tu’!”, ha
explicat Emotional G. Per la
seva banda, Sr. Chen està
“content” pel fet que TV3 hagi
respectat l’essència dels tres
artistes: “Ens han respectat
molt l’estil, això que nosal·
tres a vegades fem servir el
català mesclant-lo molt amb
els castellanismes”. Sr. Chen i
Emotional G també han for·
mat part de l’últim disc que ha
publicat el raper terrassenc
Lildami, ‘Flors mentre visqui’,
un èxit entre les generacions
més joves. / DdR

Un moment de la posada en escena del musical. / Arxiu - Carla Abril

n’Alzamora, que enguany
celebra el seu 10è aniver·
sari, està constituït per una
quinzena d’actors i actrius,
molts dels quals hi són des
de l’inici. Cada any es treba·
lla una obra diferent, sempre
dirigida a un públic familiar.
Durant tots aquests anys han
posat en escena ‘Peter Pan’,

‘Aladdin’, ‘La bella i la Bèstia’,
‘Toy Story’, ‘El Rei Lleó’, ‘Insi·
de Out’, ‘Matilda’ i ‘Casper’.
Coincidint amb els seus 10
anys de funcionament, el
grup va decidir recuperar el
musical ‘Peter Pan’, l’obra
amb la qual van debutar als
escenaris l’any 2009.
El director és Santiago

Granizal, actor, ballarí i di·
rector de teatre, que dirigeix
l’Escola de Ball i Teatre 8
Temps de Rubí. Granizal, a
més, és l’autor del guió adap·
tat de les obres representa·
des. La confecció del vestua·
ri, els decorats i l’attrezzo van
a càrrec dels components del
grup de teatre.

Lildami, Sr. Chen i Emotional G. / Cedida

20

Cultura

Divendres, 12 de juliol de 2019

música

Classe de swing amb
The Lindy Hoppers Band

astronomia

‘El caminant lunar’ per celebrar
els 50 anys de l’arribada a la Lluna
Marta Cabrera

El grup oferirà una classe de sinwg a la Biblioteca. / Cedida

La terrassa de la Biblioteca
acollirà el 16 de juliol una
classe de swing, que anirà a
càrrec de The Lindy Hoppers
Band. Es tracta d’un grup
de swing especialitzat en
música per a balladors de
lindy hop, un ball en parella
amb arrels afroamericanes

nascut a Nova York i popularitzat arreu dels Estats Units
d’Amèrica durant els anys
30. La banda està integrada
per Mireia Feliu (veu), Sergi
Basart (trompeta), David
A. García (guitarra), David
Bayés (contrabaix) i Xevi Matamala (bateria). / DdR

El 21 de juliol del 1969, la missió espacial nord-americana
Apollo 11 va aconseguir arribar per primera vegada a
la superfície lunar. Va ser el
primer allunatge de la història de la humanitat i va estar
protagonitzat per Neil A. Armstrong, primer home que va
trepitjar el satèl·lit terrestre,
Edwin I. Aldrin Jr., tripulant de
la nau Eagle que va aterrar a
la Lluna, i Michael Collins, comandant de la nau Columbia,
que es va quedar en òrbita
per efectuar la maniobra de
retorn a la Terra.
Coincidint amb la commemoració dels 50 anys de
l’arribada de la humanitat a
la Lluna, esdeveniment que
va ser seguit per televisió per
500 milions d’espectadors,
l’Associació d’Amics de l’Astronomia-TRIA ha preparat una
exposició a la segona planta
de la Biblioteca que es pot
visitar fins a l’agost.
A la mostra ‘Caminant
lunar’, inaugurada el dilluns

A la mostra es poden trobar còpies d’arxius històrics i materials relacionats amb l’allunatge. / M.C.

al vespre, es poden trobar
fotografies i imatges de la
missió espacial, objectes i
documentació relacionada
amb el vol i una representació
artística de la nau en la qual
van viatjar durant 9 dies els
tres tripulants.
També es pot veure un
audiovisual amb les imatges
històriques de l’arribada a la
Lluna i una selecció de llibres
relacionats amb el satèl·lit, així
com una exposició del concurs
de punts de llibre, que tenia la
Lluna com a protagonista.

Representació artística de la nau de l’Apollo 11. / M.C.

Agenda
························································
Divendres 12 de juliol
Infest
De 18 h a 21 h paradetes Les Botigues
de l’Horror i presentació del videojoc
Omani a la Sala Annexa.
A la placeta del Celler, de 19 h a 20.30
h Podcast amb Ignasi Muñoz.
A les 21 h sessió de DJ La Sonik.
A les 22 h sessió de curts.
A les 0.30 h concert a càrrec de
F.A.N.T.A.
Exposició fotogràfica a càrrec de Laia
Oller.
Org.: Arkam.
Nits d’observacions astronòmiques
A les 21.30 h a l’Ateneu. Org.: Associació
d’Amics de l’Astronomia TRI-A Rubí.
‘La nit és jove’
Tornejos esportius nocturns de 18 a 30
anys. Inscripció prèvia.
A les 18 h a Les Torres.

························································
Dissabte 13 de juliol
La Trocalleria
A les 10.30 h a la pl. Nova del Mercat.
‘Jurassic World: El reino caído’
Cinema a la fresca.
A les 21 h a la pista del Pinar.

Ral·li Clàssic de Sant Cristòfol
- 9 h Exposició dels vehicles a la rambla
del Ferrocarril.
12 h Sortida del Ral·li
Org.: Amics dels Automòbils Antics.
Infest
A les 11.30 h Infeskids. Projecció de la
pel·lícula ‘Coco’ i activitat destinada
als infants per tal d’acostar-los al dol.
A la Biblioteca.
De 18h a 21 h paradetes Les Botigues
de l’Horror i presentació del videojoc
Omani a la Sala Annexa del Celler.
A les 19 h Bloody Girls: El terror de ser
mujer, a càrrec d’Aida Méndez i Elena
Lombao. A la Sala Tremuja del Celler.
A la placeta del Celler, de 18.45 h
a 19 h actuació de Nemesis Dance
Company.
De 19 h a 20.30 h Podcast amb Ignasi
Muñoz.
A les 21 h sessió de DJ A.C.M.E.
A les 22 h sessió de curts.
A les 0.30 h concert a càrrec d’Aullido
Atómico.
Exposició fotogràfica a càrrec de Laia
Oller.
Org.: Arkam.

························································
DiUMENGE 14 de juliol
Funció solidària de ‘Peter Pan’
A càrrec del grup de Teatre de Ca n’Alza-

mora. A les 18 h i 20 h al Casal Popular.
Preu: Mínim 5€.

························································
Dilluns 15 de juliol
‘El día de la bestia’
RubiCine Bandarra. A les 18 h a la Biblioteca. A partir de 18 anys.

Exposicions
El caminant lunar. Exposició commemorativa del 50è aniversari de l’arribada de l’home a la Lluna. A la Biblioteca fins
a l’agost. Org.: Associació d’Amics de l’Astronomia.

························································
Dimarts 16 de juliol
Concert de Swing Lindy Hoppers
Classe de swing a les 19 h a la Biblioteca. A càrrec de Mireia Feliu, Sergi
Basart, David A. García, David Bayés i
Xevi Matamala.

························································
Dimecres 17 de juliol
Taller de cuina en anglès
A les 18 h a la Biblioteca. Per a infants.
A càrrec de British House.

························································
DiJOUS 18 de juliol
Presentació del llibre ‘Viatge al país
dels blancs’
A càrrec d’Ousman Umar, Roger Cuartielles i Aitor López.
A les 19 h a l’Ateneu.
Org.: Rubí Acull i Racó del Llibre.

Rússia 2019. Exposició fotogràfica col·lectiva. A la Biblioteca
fins al 19 de juliol. Org.: Grup Fotogràfic El Gra.
Nus-os. Exposició fotogràfica col·lectiva. A l’Antiga Estació
fins al 20 de juliol.
Retrats de la posteritat. Exposició de Miquel Mas a l’Espai
de Llibres, Lectors al tren. Fins al 2 d’agost.
Fu la Spagna! La mirada feixista sobre la Guerra Civil Espanyola. Fins al 20 de juliol al Castell.
Testimoni Sensible. Pintures de Carme Llop. Fins al 20 de
juliol a l’Aula Cultural.
La memòria de les flors extraviades. Pintures d’Anna Tamayo. Fins al 28 de juliol al Celler.
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cultura popular i tradicional

automobilisme

Una vintena de Gegants omplen Uns seixanta cotxes participen
el centre de la ciutat en la XXVI a la Festa de Sant Cristòfol
Trobada de Gegants de Rubí
redacció

Una seixantena de vehicles
clàssics i antics van participar
durant el cap de setmana en
la 20a edició de la Festa de
Sant Cristòfol, organitzada
pels Amics dels Automòbils
Antics. “La festa va anar molt
bé, tot i la calor i que coincidia amb altres trobades
de cotxes, estem contents”,
ha explicat Josep Mercader,
de l’entitat rubinenca, que
també va lamentar que cap
representant institucional del
consistori s’apropés, especialment tenint en compte que
era el 20è aniversari: “Hem

trobat a faltar la representació de l’Ajuntament en els actes d’inauguració de la festa,
ho trobem estrany”.
La festa va arrencar el
dissabte amb una exposició
de cotxes clàssics i la inauguració oficial. Després, tots els
cotxes van sortir en comitiva
per recollir els abanderats i
assistir a la missa en honor a
Sant Cristòfol.
El diumenge van tenir lloc
les activitats més populars
de la festivitat: l’esmorzar al
Centre Cívic Can Fatjó, la cercavila pels carrers del centre
i la benedicció dels vehicles
clàssics.

Una festa que data dels anys
40
Enguany, la festa compleix
20 anys des que un grup de
persones va fundar els Amics
dels Automòbils Antics per
recuperar la festa, després de
més d’una dècada en l’oblit.
La Festa de Sant Cristòfol
es va començar a fer a Rubí
el 1940, just després de la
Guerra Civil, i la van impulsar
els fabricants de la zona que
tenien camions, els únics que
tenien vehicles amb motor.
També hi participaven alguns
motoristes i les bicicletes, que
el mossèn beneïa al seu pas
per la plaça Doctor Guardiet.

Maria i Andreu, gegants de La Llacuna. / J.A. Montoya

redacció
Una vintena de gegants van
participar dissabte a la tarda
en la XXVI Trobada de Gegants i Capgrossos de Rubí,
que organitza la Colla de Geganters de Rubí. Una cita que
enguany ha estat especial, ja
que ha inclòs també la culminació de l’agermanament
de la colla rubinenca amb
els gegants de la localitat de
Borriana, a Castelló.
La trobada es va iniciar
cap a les 17.30 hores amb la

plantada de tots els gegants
i capgrossos participants en
la plaça de Pere Aguilera. Les
colles assistents, a més de
l’amfitriona i la de Borriana,
van ser la del Guinardó (Barcelona), Borges Blanques,
Calaf, barri de Sant Josep
(L’Hospitalet), La Llacuna,
Pont de Vilomara i Sentmenat, així com les colles rubinenques de l’escola Teresa
Altet, del barri del Pinar i del
Club Amics Rubí.
Cap a les 19 hores es va
iniciar la passejada de ge-

Seidia i Artal, dos dels gegants de Borriana. / J.A. Montoya

gants en una lluïda cercavila
que va finalitzar la plaça de
la Nova Estació. Entre els
gegants que més van cridar
l’atenció al públic hi havia els
dos gegants de la colla de La
Llacuna, l’Andreu i la Maria,
que representen dos bombers. També van despertar
força curiositat els gegants
de Borriana, l’Artal i la Seidia,
dues noves figures de la localitat que representen el fill
de Blasco d’Alagón i Seidia,
filla del rei moro en l’època
que Jaume I, que van viure
una història d’amor. Blasc
d’Alagó i Jaume I van realitzar
la reconquesta de les terres
castellonenques.
Ja a la plaça de la Nova
Estació van tenir lloc els balls
de lluïment dels gegants, els
tradicionals parlaments i el
final de festa.
Agermanament
Prèviament a la Trobada de
Gegants, va tenir lloc l’acte
oficial d’agermanament entre
les colles dels Geganters de
Rubí i de Borriana. Els gegants
de Rubí i de Borriana es van
plantar a la plaça de Pere Aguilera, mentre la Sala de Plens
acollia l’acte d’agermanament
amb la presència l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, i el regidor
de Promoció i Dinamització
Cultural, Moisés Rodríguez,
Martínez va ressaltar la col·
laboració existent entre les
dues colles i va expressar el
compromís de la ciutat amb
aquest agermanament.

Concentració de cotxes clàssics a la plaça del Doctor Guardiet. / J.A. Montoya

Quarta edició del Ral·li Ciutat de Rubí

Els Amics dels Automòbils Antics continuen
amb les seves activitats i aquest dissabte organitzen la quarta edició del Ral·li Ciutat de Rubí. A
partir de les 9 hores tots els cotxes participants
–alguns rubinencs, però molts arribats d’altres
punts de Catalunya– estaran exposats a la
rambla del Ferrocarril. La sortida del ral·li està
prevista a les 12 hores, quan sortirà el primer

vehicle, posteriorment la resta aniran prenent
la sortida amb un interval de dos minuts.
Es tracta d’un ral·li de regularitat i no de
velocitat i s’estructura per trams. Els participants donaran una volta pel Vallès i després
aniran fins a Solsona per acabar tornant a Rubí,
on finalitzaran el ral·li amb un àpat conjunt i
l’entrega de premis. / DdR

literatura

L’Ateneu acollirà la presentació del llibre
‘Viatge al País dels Blancs’
L’Ateneu acollirà dijous vinent
18 de juliol a les 19 hores
la presentació del llibre ‘Viatge al País dels Blancs’, un
relat autobiogràfic d’Ousman Umar, un emigrant que
explica la seva història des
de la seva Ghana natal fins a
arribar a Barcelona. Un viatge
que en avió duraria 6 hores,
però que a ell li va costar més
de 4 anys. L’odissea d’un jove
que va arriscar la seva vida

per un futur millor. Quan era
un infant, cada dia caminava
set quilòmetres per anar a
l’escola i tenia una vida feliç
i senzilla, fins que un dia
va veure un avió al cel. Des
d’aquell moment va voler ser
pilot i enginyer. La curiositat
per conèixer món li va empènyer a iniciar un viatge sense
retorn cap al País dels Blancs.
Quan tenia 13 anys va travessar el Sàhara a peu i el mar

en pastera i va veure morir
pel camí la majoria dels seus
companys de viatge. Quatre
anys després d’iniciar aquella
gesta, va arribar a Espanya i
després d’uns quants mesos
dormint al carrer, una família
el va acollir.
La presentació del llibre
comptarà amb la participació
del periodista Roger Cuartielles i d’Aitor López, de Rubí
Acull. / DdR
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voleibol | campionat internacional

El rubinenc Miquel Campos
participa en un campionat
internacional Sub-19

Al centre, Miquel Campos, en una acció defensiva. / Cedida

El rubinenc Miquel Cam·
pos està concentrat amb la
selecció espanyola Sub-19
de voleibol a Camigliatello
Silano, a Itàlia, per disputar el
Western European Volleyball
Zonal Assotiation (WEVZA),
una competició internacional
en la qual hi participen Itàlia,
Holanda, França, Bèlgica, Por·
tugal, Alemanya i dos equips
d’Espanya.
Campos, que ja va par·
ticipar en aquest torneig la
temporada passada, resideix
des de fa dos anys a Palència,

Esports
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on està integrat a la Perma·
nent de la Selecció Espanyola
i juga amb el CIL Palència a la
Superlliga de Voleibol. A més,
en alguns tornejos, juga cedit
amb el FC Barcelona, com per
exemple la Copa d’Espanya.
Miquel Campos jugava
a bàsquet al Regina Carmeli
quan uns analistes van fixarse en ell quan tenia 14 anys i
el van convèncer per fer una
beca esportiva de voleibol
a la Blume, on va estar dos
anys, abans d’anar a Castella
i Lleó. / DdR

tir amb arc | campionat d’Espanya

Bons resultats per al Club Arquers Rubí
en el Campionat d’Espanya de Bosc
El Campionat d’Espanya
RFETA de Bosc, una de les
cites més importants del
calendari de bosc, es va
disputar els dies 6 i 7 de
juliol a la localitat de Molar,
organitzat pel Club Arquers
de Madrid. La prova va
comptar amb una partici·
pació rècord de quasi 300
arquers.
El campionat es va di·
vidir en dues jornades. El
dissabte 6 va tenir lloc una
fase classificatòria, amb dos
circuits, i les primeres ron·
des eliminatòries, d’on van
sortir els finalistes. Les finals
es van disputar diumenge.
En la fase classificatòria,
cal destacar la molt bona
actuació dels nou arquers
del Club Arquers de Rubí.
En arc Longbow femení,
Montse Aguirre, en la seva
primera competició estatal,
i Alicia Vargas van passar el
tall amb la sisena i desena
posició respectivament.
En Longbow masculí,
David González, també en

futbol | entitat

El campionat es va disputar a Madrid. / Cedida

el debut en competició
estatal, va assolir la 27a po·
sició i va quedar a només 18
punts de passar a la següent
ronda.
En Arc instintiu, Eva
Iglesias va fer una bona
puntuació en els circuits
classificatoris i va quedar
en 15a posició, passant a
les rondes eliminatòries.
En Sènior masculí, Sergio
Delgado, Enrique Flores i
Carlos Cárcamo van quedar

en les posicions 47a, 51a i
62a respectivament i, tot
i fer un bon paper, no van
passar a la següent fase.
D’altra banda, Carles
Sabatés, representant del
club rubinenc en Arc nu,
va realitzar bons circuits
classificatoris, quedant 7è
i passant de ronda, mentre
que César Flor, que com·
petia en Arc compost, va
ser 18è.
Malgrat els bons resul·

tats i la gran actuació dels
arquers del club local, en
aquesta ocasió cap repre·
sentant va pujar al podi. Cal
destacar que el nivell va ser
molt alt i que un sol punt
suposava passar o no de
ronda. César Flor va superar
la primera ronda per només
un punt, però va caure a la
següent.
En Arc nu, Carles Saba·
tés va superar les dues pri·
meres rondes eliminatòries,
però va caure a la tercera,
que donava pas a la final.
Per la seva banda, Eva
Iglesias, una de les més
reconegudes en el pano·
rama nacional, va caure a
la primera ronda elimina·
tòria. Finalment, en Arc
Longbow, Montse Aguirre i
Alicia Vargas no van superar
la segona ronda.
El campionat, que clou
la temporada de bosc, va
estar marcat per una gran
organització i per l’alt nivell
dels participants. / Arquers
Rubí

natació | torneIG

Acord entre el Can Mir i la cooperativa Participació del Natació Rubí en
ISOM per crear un equip
la Copa Swin Costa Brava by Sunset
de futbol amb els joves acollits
El Club Escola de Futbol Can
Mir i la cooperativa ISOM
han signat un acord de col·
laboració pel qual els més de
20 joves que ja acull la coo·
perativa a Rubí formin part
d’un nou equip que crearà
el club esportiu local.
L’acord implica organit·
zar un equip de futbol de

categoria juvenil que de·
senvoluparà inicialment les
seves activitats a les instal·
lacions de la zona esportiva
municipal de Can Mir. El
club aportarà un entrenador
i un educador-integrador
social, que gestionaran la
tasca esportiva de l’equip,
l’aportació del material i dels

Representants de la cooperativa ISOM i del CEF Can Mir, durant la
signatura de l’acord. / Cedida

recursos necessaris per fer-la
efectiva, i facilitarà la realit·
zació d’activitats de caràcter
social, formatives i cíviques
en col·laboració amb altres
entitats i professionals de
Rubí.
A banda del vessant
esportiu, els objectius fo·
namentals dels signants
parteixen de la necessitat de
fer pedagogia i sensibilitzar
a la població sobre l’acolli·
ment i la inclusió d’aquests
joves que provenen d’altres
països i que han abandonat
la seva terra i la seva família
per tenir una expectativa de
vida millor.
La posició del CEF Can
Mir respecte a aquesta qües·
tió va quedar palesa al ma·
nifest que va fer públic el
passat 20 de maig i aposta
decididament per aportar
recursos i realitzar activitats
que afavoreixin la inclusió
efectiva dels joves acollits a
la ciutat. / DdR

El cap de setmana passat
hi va haver dues compe·
ticions de natació, on el
Club Natació Rubí va estar
representat.
Dissabte es va celebrar
la Copa Swim Costa Brava
By Sunset, una travessia
d’aigües obertes entre les
poblacions de Llançà i el
Port de la Selva. En la pro·
va dels 5000 metres van
competir, per part del club
rubinenc, Joan Carles Her·
nández (30è General / 27è
masculí / 14è del seu grup
d’edat), Nico Fricou (66è
General / 53è masculí / 9è
del seu grup d’edat) i Cristi·
na Aguilera (152a general /
40a femenina / 15a del seu
grup edat). En la prova dels
2500 metres van competir
Òscar Pol (25è general /
19è masculí / 9è del seu
grup d’edat) i Judit Gil (40a
general / 10a femenina / 6a
del seu grup d’edat).
D’altra banda, diumen·
ge passat, el també mem·
bre del CNR Axel Royo va

Els participants rubinencs en la Copa Swin Costa Brava. / Cedida

disputar el Campionat de
Catalunya Infantil d’estiu a
Tarragona. Royo va partici·
par en els 200 metres braça,
acabant amb un temps de
2:58.76. Tot i no ser la seva
millor marca en aquesta
distància, el temps realitzat
li permetrà la participació
en el Campionat d’hivern.
/ CNR

Axel Royo va disputar el Campionat de Catalunya Infantil. /
Cedida
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HOQUEI LÍNIA | WORLD ROLLER GAMES

WATERPOLO | CAMPIONAT D’EUROPA

Elena Ruiz, del Club Natació Rubí, disputarà Tres jugadores del Cent
el Campionat d’Europa cadet de waterpolo Patins guanyadores júnior
Després d’estar concentrada al Centre d’Alt Rendiment
(CAR) de Sant Cugat, la
waterpolista de categoria
cadet del Club Natació Rubí
(CNR) Rubí Elena Ruiz, ha estat convocada per disputar

David de Requesens ha estat convocat amb la selecció. / Cedida

el Campionat d’Europa de
waterpolo cadet amb la selecció espanyola, que s’està
disputant a Rússia (Kirishi)
del 7 al 14 de juliol.
Per la seva part, el també jugador del club rubinenc
David de Requesens ha estat convocat per la concentració prèvia al Campionat
d’Europa cadet, que tindrà
lloc al CAR de Sant Cugat,
del 14 al 19 de juliol.
També les dues waterpolistes de categoria juvenil
del CN Rubí Raquel Prieto
i Ariadna Ruiz han estat
convocades per participar
en els entrenaments de
preparació de la selecció

dels World Roller Games

L’equip cadet de la selecció espanyola. / Cedida

juvenil espanyola, del 5 al
21 d’agost al Centre d’Alt
Rendiment de Sant Cugat.
D’altra banda, durant la
setmana passada, els waterpolistes infantils Francesc

Gozalbo i Miquel Israel,
formant part de l’equip de
“Be water my friend”, van
aconseguir l’or al “Waterball
World Festival”, disputat a
Itàlia. / CNR

La selecció espanyola d’hoquei línia júnior s’ha proclamat campiona en els World
Roller Games que s’estan
disputant a Barcelona durant aquests dies. Tres jugadores del Cent Patins formen part de l’equip campió,
Judit Pareja, Andrea Sehuk i
Carolina Moreno, que es va
imposar a la ﬁnal als Estats
Units per 2-0.
En categoria masculina
júnior, els també jugadors
del Cent Patins Daniel Coronas i Sergio Medina van
aconseguir la medalla de
bronze després de derrotar
Canadà per 2-4.
Pel que fa a la compe-

tició de categoria sènior,
just ha arrencat fa uns dies
la fase de grups i compta
amb la presència de tres
jugadores del Cent Patins
a la selecció espanyola,
Jana Cassi, Maria Ayala i
Eva Marquès, i de Marcus
Fajardo, Xavier Porqueras,
Pol Olivella i David Ros, a la
masculina.
La competició d’hoquei
línia s’està disputant als
pavellons de la Mar Bella i
d’Horta després que l’organització dels World Roller
Games no donés el vistiplau
al pavelló de la Llana de
Rubí perquè no tenia les mides reglamentàries. / DdR

TAEKWONDO | CAMPIONAT D’ESPANYA

Dues plates per al Balmes Rubí en els
Campionats d’Espanya Júnior i Sub-21
Manxa i a una de Galícia.
Boix també va aconseguir
arribar a la final, on va
caure davant una segona
representant gallega. La
rubinenca també va proclamar-se subcampiona
d’Espanya Sub-21 per segon
any consecutiu, tot i que en
aquesta ocasió va estar més
a prop de la victòria.
Familiars dels dos esportistes, així com la presidenta
del club, Yolanda Cortés, i
l’entrenador José Luis Prieto, que van acompanyar els
dos competidors al campionat, van celebrar les dues
medalles. Des del club, han
mostrat la seva satisfacció
pel resultat i per l’actitud
durant tota la temporada.

Els dos joves esportistes, amb les medalles de plata, acompanyats per José Luis Prieto, l’entrenador. /
Cedida

REDACCIÓ

Dos esportistes del Club de
Taekwondo Balmes Rubí,
seleccionats per la Federació Catalana, van disputar el
cap de setmana a Valladolid
els campionats d’Espanya
Júnior i Sub-21, competició
en la qual van fer uns grans
resultats, proclamant-se
tots dos subcampions d’Espanya de la seva categoria.
Unai Flores, en cate-

goria Júnior, va competir
dissabte i després de tres
combats espectaculars va
classificar-se per la final,
després de derrotar els
representants de Castella
i Lleó, Canàries i Andalusia
amb grans diferències i ﬁns
i tot superioritat tècnica.
Flores va mostrar un gran
repertori d’espectaculars
tècniques que li van permetre el passi a la final,
on es va enfrontar amb

l’altre representant català.
El taekwondista rubinenc
va perdre la final per un
ajustat 5-4, malgrat que
tots els punts del seu rival
van ser deduccions per a
Unai Flores, alguna injusta.
El rubinenc va pujar al podi
després d’aconseguir la
medalla de plata.
Per la seva banda, Sílvia
Boix va competir diumenge
i es va enfrontar a una representant de Castella-La

Jugadores de la selecció espanyola d’hoquei línia júnior. / Cedida

CICLISME | RUTA

Noves sortides del Club Ciclista Rubí
El Club Ciclista Rubí ha organitzat noves sortides per
als tres grups de l’entitat. Es
tracta de la 20a ruta de la
temporada. Tots tres grups
sortiran des de la plaça Doctor Guardiet diumenge 14 de
juliol a les 7.30 hores.
El Grup A anirà ﬁns a Sant
Antoni Vilamajor seguint una
ruta de 120 km, que passarà
per Montcada, La Roca, Dosrius, Can Bordoi i Llinars. La
tornada serà per La Garriga,

L’Ametlla, Santa Eulàlia, Caldes, Castellar i Terrassa. El
Grup B farà 90 km després
d’anar i tornar de Rubí a Sant
Feliu passant per Terrassa,
Castellar i Caldes i tornant
per Sant Llorenç Savall.
Finalment, el Grup C recorrerà 90 km per anar ﬁns
a Sant Sadurní, passant per
Molins, L’Ordal i Sant Cugat
Sesgarrigues. La tornada
serà per Sant Sadurní, Gelida
i Martorell. / CCR

