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C-1413 
Actuació complementària de 
cara a les obres d’ampliació 

123.238€

Avinguda Europa 
Nova porta d’accés a Font del 

Ferro i millores 
50.720€

Castellnou 
Millores en voreres i calçades 

145.200€

Can Barceló 
Millores en voreres i calçades  

145.200€

Can Solà 
Millores en voreres i calçades  

145.200€

Can Mir 
Millores en voreres i calçades  

145.200€

Vallesparc 
Millores en voreres i calçades  

145.200€

Carrer Lourdes 
Ampliació de voreres i asfaltat 

326.400€

Carrer Lorca 
Plataforma única entre c. Gral 

Prim i pg. Ferrocarril
207.664€

CEE Ca n’Oriol 
Ampliació de l’aulari 

237.313€

Càmeres de videovigilància 
Al Pinar, accessos a les 

urbanitzacions i Policia Local 
320.000€

Institut Torrent dels Alous 
Nou accés 
334.677€

Mercat Municipal 
Adaptació a un operador 

244.708€

Font Can Moritz 
Arranjament 

85.000€

Polígons 
Led a Cova Solera i Can Jardí 

700.000€

Seguretat viària
Modi�icació del traçat del carril 
bici de La Llana i del tram entre 

la BP-1503 i la C-1413
 282.597€

Servei Local de Català 
Trasllat del servei al Mercat

380.800€ 

Antiga Estació 
Adequació a un espai 

d’exposicions
492.751,11€

Illa de vianants 
Elements de seguretat 

80.000€

Estadi 25 de Setembre 
Nous vestidors provisionals

164.000€

Comissaria de la Policia Local 
Reforma 

208.479,65€

Rubí Forma 
Reforma de la planta baixa

377.271€

Pistes de petanca Cova Solera 
Cobriment tèxtil

293.333€
 

Cementiri 
Accessibilitat i reforma

225.103€
Reparació de cornisses

57.794€
Rehabilitació dels pavellons

83.840€

La Llana 
Instal·lació d’un bar 

97.920€
Element de seguretat per 

netejar la coberta
18.000€

Skatepark 
Ampliació de 1.400m2

373.511€

Club Petanca Santa Rosa 
Trasllat a Can Rosés 

202.116€

Arranjament dels Nius 
Reordenació, adequació i 

reparació de l’enjardinat i els 
accesos 

322.023€

PREVISIÓ EXECUCIÓ OBRES 2018

Una inversió de 7,8 milions d’euros aquest any
El Pla d’inversions 2018 apro-
vat inclou un seguit d’obres 
que s’executaran propera-
ment, algunes de les quals 
són reivindicacions històri-
ques i propostes que s’han 
aprovat al Ple. És el cas de 
l’ampliació del Centre Espe-
cial d’Educació Especial de Ca 
n’Oriol (237.313 euros) o de 
l’arranjament de la zona dels 
Nius (322.027 euros).

Altres projectes desta-
cables són les inversions a 
Castellnou, Can Barceló, Can 

Solà, Can Mir i Vallesparc 
(726.000 euros), la millora de 
les voreres als carrers Lourdes 
i Lorca (534.064 euros) o les 
obres de millora al cemen� ri 
(366.737 euros).

Pel que fa als equipa-
ments esportius, s’enduen 
un bon percentatge de la 
inversió. El trasllat de les 
pistes del Club Petanca San-
ta Rosa de Ca n’Oriol a Can 
Rosés suposa una inversió de 
202.116 euros, l’ampliació de 
l’skatepark, 373.511 euros, 

les millores al pavelló de La 
Llana, 115.920 euros, la nova 
coberta tèx� l de les pistes de 
Cova Solera, 293.333 euros, 
i uns ves� dors provisionals 
a l’estadi 25 de Setembre 
(164.000 euros).

Pel que fa a la resta 
d’equipaments, la reforma 
del Mercat per encabir un 
nou operador té una inversió 
de 244.708 euros. Al Rubí 
Forma s’hi inver� ran 377.271 
euros per reformar la planta 
baixa i a l’Antiga Estació, 

492.751 euros.
A banda, es traslladarà 

el Servei Local de Català al 
Mercat (380.800 euros), es 
reformarà la comissaria de 
la Policia Local (208.479 eu-
ros), s’instal·larà il·luminació 

led a Cova Solera i Can Jardí 
(700.000 euros) i s’ubicaran 
càmeres de videovigilància 
al Pinar, als accessos a les 
urbanitzacions i a les depen-
dències de la Policia Local 
(320.000 euros).

Redacció de projectes pel 
2019
A banda d’aquests i altres 
projectes que està previst 
que s’execu� n el 2018, el Pla 
incorpora par� des per redac-
tar projectes que és previst 
que es � rin endavant durant 
el 2019, però que caldrà apro-
var en el proper exercici.

És el cas de la reforma 
dels carrers Francesc Macià i 

avinguda Europa, dels carrers 
Lumière, Montserrat i Cadmo 
i la reforma de la plaça d’An-
selm Clavé. 

També es redactaran 
projectes d’ampliació del 
Cemen� ri, d’un nou Ajunta-
ment, de l’Escola d’Hostale-
ria, d’una Zona Espor� va a 
Cova Solera i del trasllat de la 
Deixalleria, de l’ampliació del 
pont de Cova Solera, d’uns 
ves� dors i un local social a 
l’estadi 25 de Setembre, del 
canvi de gespa a l’estadi de 
Can Rosés i d’una tribuna a 
l’estadi de Can Fatjó, entre 
altres. En total, el Pla suposa 
una inversió de 7.789.815,66 
euros. / M.C.

Més de 3 
milions d’euros 
es des� naran a 
obres per ampliar 
o reformar 
equipaments 
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MARTA CABRERA

El Pla d’Inversions 2018, de 
7,8 milions d’euros, ha estat 
finalment aprovat amb 13 
vots a favor, 3 abstencions i 
8 vots en contra. El Par� t dels 
Socialistes de Catalunya (PSC) 
fi nalment ha aconseguit � rar 
endavant el document des-
prés que l’hagués re� rat en 
el darrer Ple ordinari perquè 
no tenia prou suport. 

Tots els grups municipals 
de l’oposició, Ciutadans (C’s) 
inclòs, van lligar la negociació 
del Pla a l’inici d’un procés 
par� cipa� u pel parc de Ca 
n’Oriol. Davant d’aquesta 
situació, el govern, format 
pel PSC i el regidor no adscrit 
Sergi García, va decidir la 
setmana passada fer marxa 
enrere i iniciar un procés de 
par� cipació ciutadana per la 
reforma del parc. El diven-
dres passat, C’s i el PSC van 
anunciar que havien arribat 
a un acord per aprovar el Pla 
d’inversions.

Pel portaveu socialista, 
Rafael Güeto, “el Pla és molt 
important per la ciutat per-
què contempla inversions 
molt necessàries” i afirma 
que el document “recull pro-
postes aprovades al Ple”.

Per la seva banda, el por-
taveu de C’s, José Abadías, 
es va mostrar sa� sfet que el 
govern hagi iniciat un procés 
participatiu al parc de Ca 
n’Oriol i destaca les inversi-
ons en el Centre d’Educació 
Especial de Ca n’Oriol, el 
projecte d’ampliació del pont 
de Cova Solera, l’arranja-
ment dels Nius o el canvi de 
lluminària led en alguns po-
lígons: “No es pot paralitzar 
la ciutat, ara esperem que els 
projectes s’execu� n”.

La regidora no adscrita 
M. Dolores Marín també va 
jus� fi car al Ple, que va tenir 
lloc el dilluns, el seu suport, 
defensant que “el document 
contempla moltes mocions 
aprovades en sessions ple-
nàries”.

Més crí� ques han estat 
la resta de formacions polí� -
ques, tot i que no totes hi han 
votat en contra. L’Alterna� va 
d’Unitat Popular (AUP) i 
Veïns per Rubí (VR) s’han 
abstingut. El portaveu de 

El PSC � ra endavant el Pla d’inversions 
amb C’s i els regidors no adscrits

l’AUP, Jordi Muntan, creu que 
s’ha malgastat una “bona 
oportunitat” per aprovar un 
document amb més consens 
polí� c, reconeix que s’han 
tingut en compte diverses 
propostes de l’Alterna� va i 
que “alguns projectes estan 
bé”, però considera que “el 
Pla d’inversions fa olor de 

populisme i clientelisme per 
buscar vots fàcils”.

El portaveu de VR, Antoni 
García, creu que “només 
s’haurien d’haver portat a 
Ple les propostes que tenen 
un projecte redactat i que 
estan consensuades”, ja que 
la resta són “xecs en blanc a 
un govern que ha demostrat 

El Pla preveu una inversió de més de 7 milions d’euros durant aquest any. / M.C.

que no els mereix”.
En contra de la proposta 

van votar Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC), 
Iniciativa per Catalunya 
Verds (ICV) i Convergència 
Democràtica de Catalunya 
(CDC). El portaveu d’ERC, 
Xavier Corbera, va afi rmar 

que “algunes inversions són 
necessitats evidents”, però 
troba a faltar altres par� des 
i creu que “el govern no 
ofereix garanties a l’hora 
de complir el que recull el 
document”.

Per la seva banda, Inicia-
� va va cri� car que no hi hagi 
cap inversió relacionada amb 
habitatge públic: “No hi ha ni 
un sol euro en construcció 
d’habitatge ni en compra de 
sòl”, en paraules de la porta-
veu ecosocialista, Ànnia Gar-
cía, que també va lamentar 
que el govern “menys� ngui 
l’oposició” convocant el Ple 
de forma urgent divendres 
per un dilluns al ma� .

El més crí� c amb el go-
vern, com acostuma a ser 
habitual darrerament, va 
ser Víctor Puig, el regidor de 
CDC, que aquest cop també 
va carregar contra els regi-
dors que van donar suport 
al PSC, als quals va qualifi car 

de “comparsa, pagafantes i 
tontos ú� ls”. Puig creu que 
“el Pla d’inversions servirà 
per pagar la campanya elec-
toral socialista” i lamenta 
que no s’hagi proposat cap 
gran transformació de ciutat, 
sinó “pe� tes inversions”.

ERC, ICV i CDC voten en contra del projecte, mentre que l’AUP i VR opten per una abstenció

Ciutadans

José 
Abadías

“No es pot paralitzar 
la ciutat, ara esperem 

que els projectes 
s’execu� n”

No adscrita

M. Dolores 
Marín

“El document 
contempla moltes 

mocions aprovades en 
sessions plenàries”

“El Pla d’inversions 
servirà per pagar la 
campanya electoral 

socialista”

Convergència 
Democràtica 
de Catalunya

Víctor 
Puig

Partit dels 
Socialistes 

de Catalunya
Rafael 
Güeto

“El Pla és molt 
important per la ciutat 

perquè contempla 
inversions necessàries”

Esquerra 
Republicana 
de Catalunya

Xavier 
Corbera

“El govern no ofereix 
garan� es a l’hora 
de complir el que 

recull el document”

Alternativa 
d’Unitat 
Popular

Jordi 
Muntan

“El Pla d’inversions 
fa olor de populisme 

i clientelisme per 
buscar vots fàcils”

Iniciativa per 
Catalunya 

Verds
Ànnia 

García

“No hi ha ni un sol 
euro en construcció 

d’habitatge ni en 
compra de sòl”

Veïns per 
Rubí

Antoni 
García

“Només s’haurien 
d’haver portat a 

aprovació els projectes 
redactats i consensuats”



Esquerra Unida i Alterna� va (EUiA) 
viu una crisi interna després que 
una part de la militància hagi 
aconseguit aprovar una resolució 
que recull que, si no hi ha una 
candidatura conjunta de tota 
l’esquerra a Rubí, la formació es 
presentarà a les eleccions muni-
cipals del 2019 amb Catalunya en 
Comú Rubí.

Així ho ha comunicat Mar� n 
Pretel, un dels militants històrics 
de la formació d’esquerres, a 
través d’un comunicat. Segons el 
text, “en consonància amb la línia 
acordada a nivell nacional d’EUiA” 
si no hi ha la possibilitat de fer “un 
ampli front unitari i d’esquerres” 

es decideix “confluir amb els 
comuns de Rubí a les eleccions 
municipals”.

El document ha tingut una 
resposta automàtica per part 
de la direcció d’EUiA i altres 
militants, en el qual refermen el 
seu compromís amb l’assemblea 
de l’Alterna� va d’Unitat Popular 
(AUP), sota les sigles de la qual 
es van presentar a les eleccions 
del 2015 després de trencar amb 
Inicia� va per Catalunya Verds.

En aquest document, que 
signa la direcció i altres militants, 
consideren que presentar-se amb 
els comuns “suposa un pas enrere, 
especialment des de la línia ide-

ològica: la ruptura democrà� ca 
amb el règim del 78, la defensa del 
dret de l’autodeterminació com a 
poble sobirà i la defensa dels drets 
socials de la classe treballadora”. 
També defensen que “l’assem-
blea del par� t en la seva majoria 
defensa seguir compromesa amb 
la lluita per la República Catala-
na, el moviment popular que va 

defensar les urnes l’1 d’Octubre 
i la desobediència civil”. També 
consideren que això els “separa 
de formar part de Catalunya en 
Comú a Rubí”, ja que afirmen 
que “la lluita pels drets nacionals 
i socials va lligada”.

Els signants defensen que la 
resolució de suport als comuns no 
es va presentar a la direcció local 
i que la seva proposta és fer una 
consulta a la militància entre dues 
opcions: donar suport a l’AUP o 
incorporar-se als comuns.

Per tancar el comunicat, els 
militants i la direcció també apun-
ten que la seva militància “s’esgo-
ta”. / DdR
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L’AUP denuncia la deixadesa d’edifi cis històricsC’s vol que Rubí 
s’adhereixi a 
l’Associació Espanyola 
de Parcs i Jardins

MARTA CABRERA

L’Alternativa d’Unitat Popular 
(AUP) ha cri� cat que l’Ajuntament 
no hagi fet res per preservar el pa-
trimoni històric de la ciutat després 
que s’aprovés una moció el 2015 
per tal de preservar els elements 
del catàleg patrimonial. “No s’ha 
complert pràcticament res”, ha 
explicat el portaveu de la forma-
ció, Jordi Muntan, que lamenta 
la manca de responsabilitat del 
govern per “dinamitzar i restaurar 
edifi cis que es podrien haver vincu-
lat a projectes de centre cívic o de 
suport a col·lec� us amb difi cultats, 
entre altres”.

Muntan afirma que l’Ajunta-
ment “ha deixat que es degradin 
aquests edifi cis, com ara la Torre 
Salduba, rehabilitada fa 15 anys i 
que està totalment abandonada”. 
Un altre edifici amb protecció 
patrimonial és la casa del carrer 
Balmes, que fi ns i tot està ocupada: 
“L’Ajuntament és un exemple de 
mala praxi, de deixadesa i aban-
donament en temes de patrimoni 
i això sense entrar en espais na-
turals o arxius patrimonials o en 
el cas d’equipaments que no són 

Ciutadans (C’s) portarà al Ple de 
juliol una moció per demanar que 
l’Ajuntament de Rubí s’adhereixi 
a l’Associació Espanyola de Parcs 
i Jardins Públics, una en� tat que 
facilita l’assessorament i la forma-
ció. Segons el portaveu de C’s, José 
Abadías, l’objec� u és “millorar la 
ges� ó de les zones verdes urbanes”, 
ja que considera que actualment 
“presenten un lamentable estat de 
deteriorament i abandonament”. 
Per aquest mo� u, la formació plan-
teja “elaborar amb urgència un pla 
de neteja i manteniment dels parcs 
i les zones verdes de Rubí”. 

Pel regidor, aquest pla hauria 
de “marcar els objec� us i les actu-
acions o el seguiment” per tal de 
“valorar el compliment i assegurar 
que aquestes zones es mantenen 
de forma correcta i efi caç”. / DdR

patrimoni però que també estan 
abandonats, com els an� cs cine-
mes”. L’Alterna� va ha deixat clar 
que el problema no és l’ocupació 
de les cases, sinó la mala ges� ó del 
consistori: “L’ocupació com a acte 
reivindica� u és lícita i una expres-
sió més de la situació que vivim 
fruit de l’especulació, la bombolla 
immobiliària i les males polí� ques 
d’habitatge”. 

Davant d’aquesta situació, 
l’AUP presentarà al Ple una nova 
moció per demanar que es faci un 

inventari de les edifi cacions públi-
ques incloses en el catàleg, asse-
nyalant el seu estat de conservació, 
incloure’l al Pla d’equipaments i 
poder negociar algunes inversions 
de cara al pressupost del 2019.

Denúncia contra les empreses que 
operen a les extrac� ves 9 i 22
Una altra moció que l’Alterna� va 
presentarà està relacionada amb 
la ges� ó de residus. Fa uns dies, la 
formació assembleària va denun-
ciar que els residus de les obres 

Una de les Torres Massana, propietat municipal. / Arxiu-Sandra Valcàrcel

municipals s’abocaven de forma 
il·legal a les extrac� ves 9 i 22 de 
Rubí de forma totalment irregu-
lar. L’Ajuntament va dir que havia 
sol·licitat a totes les empreses 
que realitzen obres que acredi� n 
que compleixen amb la norma� -
va de residus.

Ara, l’Alterna� va demanarà al 
Ple que l’Ajuntament denunciï a 
l’empresa o les empreses que han 
fet aquests abocaments.

Pla de camins
Una altra moció que presentarà 
l’AUP està relacionada amb el Pla 
de camins de Rubí. La força polí-
� ca vol que l’Ajuntament redac�  
un Pla de camins per establir una 
xarxa de camins públics, aptes 
per circular tant amb vehicles, 
com restringits a la circulació.

Suport als treballadors de Cor-
reus
L’AUP presentarà un text per 
donar suport als treballadors 
de Correus, que demanen que 
es pres�  a la ciutat un servei de 
qualitat. Fa uns mesos, l’Ajunta-
ment ja va aprovar una moció en 
aquest sen� t.

Divisió a EUiA per la candidatura a les eleccions municipals

El PDeCAT portarà 
al Ple una Declaració 
que demana pagar 
menys impostos
El Par� t Demòcrata Europeu Català 
(PDeCAT) presentarà al Ple una 
moció per tal que l’Ajuntament 
s’adhereixi a la Declaració del Dia de 
l’alliberament fi scal, que es comme-
mora a Catalunya el 5 de juliol. La 
data no és escollida a l’atzar, ja que 
es calcula que tot el que els treba-
lladors guanyen entre l’1 de gener i 
el 5 de juliol ho acabaran pagant en 
forma d’impostos al cap de l’any. La 
Declaració està impulsada pel Col-
lec� u Catalans Lliures, un think tank 
liberal i independen� sta.

El text demana “avançar cap a 
un sistema amb impostos més bai-
xos i transparents” i considera que 
“cal fugir de l’infern fi scal espanyol 
per establir un marc tributari que 
no penalitzi el treball, l’estalvi, la 
inicia� va privada i la generació de 
riquesa”. / DdR

El par� t s’esquerda 
entre els que volen 

seguir amb l’AUP 
i els que volen anar 

amb els comuns



M. CABRERA

Iniciativa per Catalunya 
Verds (ICV) portarà al Ple 
de juliol una proposta per 
tal que la tarifació social 
que s’aplica a les escoles 
bressol municipal sigui més 
justa. Segons explica la por-
taveu dels ecosocialistes, 
Ànnia García, el sistema ac-
tual, en funcionament des 
del curs 2012-2013, “ha 
funcionat bé en el primer 
estadi i ha ti ngut una ac-
ceptació correcta, però ge-
nera situacions d’injustí cia 
perquè els trams suposen 
un salt important”. 

El nou sistema que 
proposa Iniciati va i que ja 
s’aplica en municipis com 
Sant Feliu de Llobregat, su-
posa “la creació d’un coefi -
cient que s’aplica a la renda 

ICV demana una tarifació social 
més justa a les escoles bressol

total anual i que genera una 
quota sempre proporcional 
al cènti m als ingressos fami-
liars, una quota justa i que 
garanteix l’equitat al 100% 
de totes les famílies”. 

La Comissió de la tarifació 
social, aturada
Entre les demandes, ICV vol 
que es reuneixi la Comissió 
de la tarifació social, que no 
es troba des de la primavera 

del 2016, quan es va acor-
dar estudiar l’ampliació de 
la tarifació social a l’Escola 
de Música Pere Burés i 
l’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí (edRa). En aquest 
senti t, García proposa que 
directament s’apliqui el 
nou model de tarifació, 
especialment en el cas de 
l’Escola de Música, que 
considera “té un preu  poc 
assequible”.

Les tres escoles bressol municipals funcionen amb un sistema de 
tarifació social per trams. / Arxiu-Dan Stanescu

Els ecosocialistes 
volen ampliar la 
tarifació social 
a l’Escola de 
Música i edRa
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ERC vol que l’Ajuntament impulsi 
el programa de Garanti a Juvenil
Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) demanarà 
al Ple a través d’una moció 
que l’Ajuntament contracti  
una persona per impulsar 
el programa de Garantia 
Juvenil, que a Rubí s’impulsa 
des del 2016. Es tracta d’un 
programa de reinserció la-
boral i formati va per a joves 
que han deixat els estudis i 
que tampoc treballen i que 
els ofereix una possibilitat 
d’inserció al mercat laboral 
o bé conti nuar estudiant. 

Segons Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC), 
l’aplicació de l’article 155 
i la intervenció de la Ge-
neralitat ha provocat que 
s’hagi perdut la figura de 
l’impulsor  del programa 
que hi havia en tots els ajun-
taments. Per aquest moti u, 
demanen a l’administració 
local que, com ha passat en 
altres consistoris, impulsi 
aquesta fi gura per conti nuar 
desenvolupant el programa: 
“Altres ciutats han optat per 
conti nuar el programa apor-
tant una persona impulsora, 
que gesti ona les ajudes i el 

programa, perquè els di-
ners hi són, el que falta és 
lideratge local”, ha explicat 
el portaveu de la formació 
republicana, Xavier Corbe-
ra, que considera que el fet 
que la regidoria esti gui a les 
mans del regidor no adscrit 
Sergi García no ajuda: “Que 
el regidor d’Educació sigui 
el trànsfuga denota la poca 
importància que el govern li 
dona a l’educació”. 

La regidora republicana 
Ariadna Martí n ha explicat 
que el programa de Garan-
ti a Juvenil “ha de ser una 
prioritat perquè és una 
forma d’oferir treball digne 
i de qualitat als joves que 
s’incorporen al mercat”, ha 
recordat que és un “model 
d’èxit” i ha dit que la Gene-
ralitat s’ha compromès a 
recuperar aquestes fi gures.

Universalització de la sa-
nitat
D’altra banda, Esquerra tam-
bé presentarà una segona 
moció per defensar el mo-
del sanitari d’universalitza-
ció a Catalunya. Actualment, 

la llei que permet l’accés a 
la sanitat a les persones que 
resideixen a Catalunya però 
que no es troben en situa-
ció regular està al Tribunal 
Consti tucional després que 
el govern de Mariano Rajoy 
presentés un recurs: “La 
universalització de l’atenció 
sanitària hauria de ser una 
obligació, l’estat ha de reti -
rar el recurs”, apunta Xavier 
Corbera. / DdR



REDACCIÓ

El procés participatiu per 
decidir el futur del parc de 
Ca n’Oriol ja està en marxa. 
El govern va anunciar fa 
unes setmanes que final-
ment aturava el projecte 
de remodelació del parc per 
iniciar un procés de par� ci-
pació, tal com exigien tots 
els grups de l’oposició, i ho 
farà per crear un projecte 
“des de zero”, segons ha 
explicat l’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Mar� nez.

L’Ajuntament ja havia 
avançat que el procés cons-
taria de sis parts, la primera 
de les quals es va posar en 
marxa dilluns: la fase de 
diagnosi. Durant aquesta 
fase, es farà una enquesta 
ciutadana i s’obriran sessi-
ons de debat polí� c perquè 
cada grup exposi les seves 
propostes.

En la segona fase, es 
presentarà el document de 
rendició de comptes amb 
els resultats de les primeres 
consultes.

El procés entrarà en la 

tercera fase quan s’iniciï 
un procés de deliberació 
durant el qual es recolliran 
les propostes ciutadanes 
a través de la plataforma 
Rubí Par� cipa i de sessions 
presencials. El debat es 
vertebrarà en els àmbits 

de diagnosi, accessibilitat 
i connec� vitat, valors pai-
satgístics i patrimonials, 
efi ciència energè� ca, usos i 
equipaments. Aquesta fase, 
projectada pel setembre, 
inclourà una jornada par-
� cipa� va al mateix parc de 
Ca n’Oriol.

La quarta fase serà de 
rendició de comptes per tal 
d’extreure’n tres propostes 
de remodelació del parc de 

Ca n’Oriol que la ciutadania 
podrà escollir durant la 
cinquena fase. Per acabar, 
la sisena fase preveu el 
seguiment de l’execució del 
projecte.

Per l’alcaldessa, el parc 
“és de tots i totes” i la in-
tenció del govern és que la 
ciutadania “se sen�  com a 
propi un espai que és una 
joia del patrimoni rubi-
nenc”.

L’escola Pau Casals � ndrà 
per fi  un ascensor per fer 
accessible l’edifi ci. El 3 de 
juliol es van iniciar les obres 
d’instal·lació d’un elevador 
i l’eliminació de les barre-
res arquitectòniques per 
tal de millorar l’accessi-
bilitat de l’edifici per a 
persones amb mobilitat 
reduïda. Les obres, amb un 
pressupost de 131.485,86 
euros, són executades per 
Civil Stone i es preveu que 
es puguin acabar a fi nals 
de setembre.

Els treballs estan im-
pulsats per l’Ajuntament 

de Rubí i la previsió és 
instal·lar un ascensor que 
comuniqui les dues plantes 
superiors amb la planta 
baixa, col·locar dues pla-
taformes salva escales a 
la zona de P1, modifi car i 
ampliar el magatzem de 
material de la sala poliva-
lent, obrir una porta entre 
el passadís i el pati que 
dona al carrer Magallanes, 
refer la vorera de davant 
del centre, eliminar els 
desnivells dels porxos i 
tornar a pavimentar la part 
posterior de l’edifi ci, al car-
rer Magallanes. / DdR
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Els rubinencs podran 
triar, com a mínim, 
entre tres propostes 
per remodelar el parc

En marxa el procés participatiu per 
decidir com serà el parc de Ca n’Oriol

Obres per instal·lar un 
ascensor al Pau Casals

La ciutadania podrà fer propostes sobre la futura reforma de l’espai. / Arxiu

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí tor-
narà a oferir suport a les 
famílies que tenen difi cul-
tats per assumir el cost 
del transport escolar fins 
a l’escola Joan Maragall i 
l’ins� tut JV Foix, ja que no 
compten amb transport 
escolar obligatori. 

Ja s’ha obert el període 
per sol·licitar les subvenci-
ons per al transport escolar 
discrecional no obligatori 
dels alumnes matriculats 
als dos centres educatius 
situats al Camí Velll d’Ullas-
trell. Poden demanar l’ajut 

les famílies de l’alumnat 
matriculat al segon cicle 
d’educació infan� l, a l’edu-
cació primària i a l’educació 
secundària obligatòria. 

Els ajuts s’han de dema-
nar a l’Ofi cina d’Atenció a 
la Ciutadania abans del 23 
de juliol i cal entregar una 
declaració sobre obligacions 
fi scals, sobre el compliment 
de requisits i la no obtenció 
d’altres ajuts pel mateix 
concepte, a més de la fo-
tocòpia del DNI de tots els 
membres de la família i una 
autorització per autoritzar a 
consultar les dades a altres 
administracions públiques.

Obert el termini per 
demanar ajuts pel transport 
del JV Foix i el Joan Maragall

Les obres permetran que l’edifi ci sigui accessible. / César Font

Les famílies poden sol·licitar un ajut pel transport escolar. / Arxiu

Tornen els 
Tastets d’Es� u 
a l’Ateneu
L’Ateneu ja ha iniciat la 
seva programació d’es� u, 
amb els Tastets d’Estiu 
com a grans protagonis-
tes, juntament amb els 
cursos, els tallers i les ac� -
vitats familiars. Els tastets 
són tallers monogràfi cs so-
bre diferents temà� ques, 
com ara la realització de 
quaderns de viatge amb 
scrapbook, transferències 
fotogràfi ques a caixetes de 
fusta, observacions astro-
nòmiques nocturnes, un 
tast de cerveses catalanes 
o un taller dedicat al man-
teniment d’ordinadors. 

També hi haurà els 
espectacles familiars ‘Lle-
gendes de bès� es i valents 
(18 de juliol) i ‘Sopa de 
pedres’ (25 de juliol).

Pel que fa a les xerra-
des, destaca la presentació 
del llibre ‘Operació Urnes’, 
a càrrec de l’Assemblea 
Nacional Catalana el 18 
de juliol, i ‘Missatges del 
Montsec’, de Montserrat 
Clemente, de l’en� tat Mu-
jeres Crea� vas del Vallès 
(20 de juliol). / DdR
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Cuando se inicia el pro-
cedimiento de divorcio 
en matrimonios mixtos, 
compuestos por nacio-
nales de diferentes na-
cionalidades o bien en 
matrimonios de extranje-
ros que viven en España, 
puede surgir el problema 
de que uno de los proge-
nitores se sienta tentado 
de llevarse a sus hijos a 
otro país para separarlos 
del otro progenitor.

Si uno de los progeni-
tores tiene la sospecha de 
que el otro pueda viajar 
con el niño al extranjero 
(normalmente, a su país 
de origen) y no volver, 
deberá solicitar de forma 
urgente unas medidas 
provisionales previas a 
la demanda de divor-
cio o separación, donde 
ponga de manifiesto la 
existencia real de ese 
riesgo. A veces se hace 
sin conocimiento y otras 
con pleno conocimiento y 
voluntad de hacerlo, pero 

hay que tener claro que 
para cambiar de domicilio 
(y más si implica cambio 
de país) es necesario el 
consentimiento expreso 
del otro progenitor.

El Codi Civil de Cata-
lunya prevé la posibilidad 
de solicitar como medidas 
provisionales las necesa-
rias para evitar el despla-
zamiento o retención ilí-
citos de los hijos si existe 

ese riesgo: por ejemplo, 
la retirada de pasaporte o 
el cierre de fronteras. Este 
tipo de medidas se pueden 
solicitar antes de tener 
sentencia de divorcio o 
también después de que 
se haya dictado sentencia 
de divorcio o separación.

Edurne Zunzunegui 
Abogada de familia

Sant Cugat del Vallès

Qué hacer ante el riesgo de secuestro 
internacional de menores

Acti vitats lúdiques per a 
una trentena de persones 
amb diversitat intel·lectual

L’AMPA del Centre d’Edu-
cació Especial de Ca n’Ori-
ol, l’Associació de Persones 
amb Diversitat Intel·lectual 
de Rubí i l’Associació Estel 
van organitzar a mitjans de 
juny, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, una sor-
ti da Respir amb l’objecti u 
que els familiars de les 
persones amb diversitat 
funcional poguessin des-
cansar.

Els estudiants del CEE 
de Ca n’Oriol i alguns adults 
rubinencs amb diversitat 
funcional van poder gaudir 

d’un cap de setmana d’ac-
ti vitats lúdiques. Gairebé 
una trentena de persones, 
entre infants i adults, van 
realitzar acti vitats d’equi-
noteràpia i de cuina.

La sorti da es va iniciar 
el dissabte a Cal Graells, 
una hípica que fa activi-
tats d’equinoteràpia, on 
els parti cipants van poder 
muntar i penti nar els ca-
valls. A la tarda, van arribar 
a la casa de colònies Castell 
de la Pobla, on van gaudir 
de la natura i d’acti vitats 
culinàries. / DdR

Parti cipants de la sorti da, en una acti vitat amb cavalls. / Cedida

REDACCIÓ

Els rubinencs que tenen en-
tre 50 i 69 anys començaran 
a rebre cartes informati ves 
de l’Hospital Parc Taulí de 
Sabadell per parti cipar en 
el programa de detecció 
precoç del càncer de còlon 
i recte impulsat pel Depar-
tament de Salut. El cribratge 
es va iniciar a Rubí el 2016 
i ara s’ha engegat una nova 
ronda, ja que el protocol 
marca que la prova s’ha 
d’efectuar cada dos anys.

La prova consisteix a fer-
se una anàlisi molt senzilla i 
gratuïta a casa per detectar 
si les deposicions contenen 
sang que no es veu a simple 
vista. El càncer colorectal, 
el tumor maligne més fre-
qüent, es pot desenvolupar 
durant mesos sense produir 
molèsties i, sovint, quan 
aquestes apareixen la malal-
ti a ja està en un estadi més 
avançat. Els programes de 
detecció precoç permeten 
identi fi car el càncer en esta-
dis inicials, fet que facilita el 
tractament i augmenta les 

Inici de la campanya de detecció del 
càncer de còlon entre els rubinencs

possibilitats de curació.
Les persones que estan 

dins de la població diana 
rebran una carta, un trípti c 

Els programes de detecció precoç permeten identi fi car la malalti a 
en estadis inicials. / Cedida

informati u i una relació de 
farmàcies de la seva zona. 
Amb aquesta documen-
tació, podran anar a una 
de les farmàcies del llistat 
perquè els donin la prova i 
els expliquin com la poden 
realitzar. Els resultats seran 
comunicats per carta o per 
telèfon.

Les persones incloses a 
la campanya que s’han fet 
una colonoscòpia en els 
darrers 5 anys, que tenen 
la malalti a de Crohn, coliti s 
ulcerosa, pòlips colorectals 
o antecedents familiars de 
càncer colorectal, han de 
contactar directament amb 
l’Ofi cina Tècnica de Cribrat-
ge de Càncer de l’Hospital 
Parc Taulí de Sabadell.

Al cribratge del 2016, només es va fer 
la prova el 32% de la població cridada
El cribratge del càncer de còlon i de recte es va desplegar 
a Rubí per primera vegada el 2016 i només un 32% de les 
persones entre 50 i 69 anys van acabar fent-se la prova, un 
percentatge inferior al del Vallès Occidental, on el 38% va 
parti cipar-hi. En concret, a Rubí van fer-se la prova 18.233 
rubinencs, unes anàlisis que van permetre detectar 16 
casos de càncer. 

Marató de donació 
de sang a La Sala
La Sala acollirà aquest di-
vendres la Marató de do-
nació de sang. El Banc de 
Sang i Teixits farà les extra-
ccions entre les 10 i les 22 
hores. Per donar sang, cal 
ser major d’edat. / DdR
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De� nguts tres joves a Rubí 
per mitja dotzena de robatoris
REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra han 
de� ngut a Rubí tres joves re-
lacionats amb mitja dotzena 
de robatoris en pisos, dos 
dels quals s’havien fet pas-
sar per menors en anteriors 
detencions amb documen-
tació falsa. En una inves� -
gació entre les comissaries 
de Mossos de Rubí, Cer-
danyola, Terrassa i agents 
de la Divisió d’Inves� gació 
Criminal de la Regió Policial 
Metropolitana Nord, el 3 
de juliol es van detenir tres 
joves, un dels quals menor 
d’edat. Els altres dos tenen 
19 anys, nacionalitat xilena 
i domicili desconegut. 

Els agents van poder 
identificar els tres lladres 
després que el 26 de juny els 
investigadors localitzessin 
un vehicle sostret relacio-
nat amb anteriors robatoris 
circulant per Sant Cugat. 
El conductor, en veure els 
agents, va conduir de forma 
temerària fi ns a col·lidir amb 
el cotxe policial i va aconse-

guir fugir, però els agents 
van poder veure els joves. 

Això va permetre que 
relacionessin els de� nguts 
amb diversos fets, com el 
succeït a Sant Cugat quan 
un home va donar una es-
trebada a la bossa de mà 
d’una dona i va fugir.

Amb els autors iden� fi -
cats, els agents van compro-
var que els tres tenien un 
gran nombre de detencions 
prèvies en què constaven 
com a menors. Amb l’au-
torització de la Fiscalia de 
Menors, els investigadors 
van detenir un dels joves 
quan anava a entrar en una 
bo� ga de compravenda d’or 
de Rubí. Durant l’escorcoll, 
els agents van trobar diver-
ses joies que es disposava 
a vendre i la documentació 
autèntica, en què consta-

va com a major d’edat. El 
mateix dia, els agents van 
localitzar els altres dos jo-
ves, també a Rubí. Un d’ells 
també duia documentació a 
sobre en què constava com 
a major d’edat i per tant 
s’havia fet passar per menor 
en anteriors detencions 
amb documentació falsa. 

L’altre jove, que no por-
tava documentació, però 
que constava com a menor, 
va ser posat a disposició de 
la Fiscalia de Menors i va 
quedar en llibertat sota la 
tutela de la Direcció Gene-
ral d’Atenció a la Infància 
(DGAIA). Els altres dos van 
passar a disposició judicial 
i el jutge va decretar el seu 
ingrés a presó. 

Els tres joves presump-
tament han comès 7 roba-
toris a Terrassa, Castellde-
fels, Sant Cugat, Les Fonts i 
Bellaterra i han comès dos 
robatoris en grau de temp-
ta� va a Sant Cugat i Sarrià. 
Tots els actes delic� us s’han 
comès entre el 15 i el 28 
de juny.

Dos dels tres 
joves s’havien fet 
passar per menors 
en anteriors 
detencions

Materials recuperats després de les detencions. / Mossos d’Esquadra

Mor Pere Comellas, el 
darrer alcalde de Rubí 
abans de la democràcia
El rubinenc Pere 
Comellas i Rosés va 
morir dimarts als 
94 anys. Comellas 
va ser el darrer al-
calde de Rubí abans 
de la restauració de 
la democràcia. Va 
accedir al càrrec 
el 29 de setembre 
del 1977, ja en ple-
na transició, per la 
renúncia a finals 
d’agost de Manuel 
Murillo, qui havia 
estat batlle de la 
ciutat durant els 
15 darrers anys del 
franquisme. Comellas va 
ser el màxim mandatari 
municipal fi ns a la restau-
ració de la democràcia, el 
2 d’abril del 1979, quan va 
deixar pas a Miquel Llu-
gany. També va ser conse-
ller pel Terç Sindical durant 
12 anys.

Nascut el 1923 a Rubí, 
a més de ser batlle de Rubí 
durant dos anys, Pere Co-
mellas va ser secretari del 

Celler Coopera� u entre el 
1955 i el 1960 i president 
entre el 1968 i el 1972. 
També va ser membre de 
la junta del Casino Espanyol 
entre els anys 1958 i 1972 i 
president de la Germandat 
de Pagesos entre el 1960 i 
el 1977.

La cerimònia de l’enter-
rament va ser dimecres a 
la tarda a l’església de Sant 
Pere. / DdR

Pere Comellas i Rosés. / Cedida



El govern ha aconseguit marxar de 
vacances amb els deures fets des-
prés d’aprovar el Pla d’inversions 

2018. Les negociacions per aconseguir tirar 
endavant el document no han estat fàcils i 
l’executiu s’ha vist obligat a fer marxa enrere 
del seu projecte per Ca n’Oriol per salvar un 
Pla que recull una inversió de 7,8 milions 
d’euros.

El govern ha fet els deures, però els ha 
entregat tard. Aprovar el Pla d’inversions 
al mes de juliol signifi ca que caldrà córrer 
per adjudicar totes les obres en només qua-
tre mesos –setembre, octubre, novembre i 
desembre–. No seria la primera vegada que 
el govern aprova un Pla just abans de les 
vacances i un gran nombre de projectes es 
queden sense poder realitzar.

L’estira-i-arronsa en l’àmbit polític no 

ens pot fer perdre de vista una realitat: Rubí 
és una ciutat que necessita millores, inversi-
ons i projectes, alguns dels quals s’inclouen 
en el document aprovat en el darrer Ple.

El Centre d’Educació Especial de Ca 
n’Oriol és un d’aquests casos. Fa anys que el 
centre reclama una millora que la Generali-
tat no escolta i com ja va passar amb l’escola 
Pau Casals l’Ajuntament fa bé de donar 
resposta a unes necessitats que milloraran les 
condicions d’un col·lectiu vulnerable.

Algunes de les inversions proposades 
estan directament lligades a promeses 
electorals d’Ana M. Martínez, com és el 
cas de les càmeres de videovigilància dels 
accessos a les urbanitzacions. També hi ha 
altres projectes que sorgeixen del col·lectiu 
d’infants i adolescents, com l’ampliació de 
l’skatepark.

Però una gran part de la inversió se 
l’endurà la millora d’alguns carrers i les in-
versions a les urbanitzacions, un apartat en 

el qual Rubí encara té molt de terreny per 
recórrer en l’esfera de l’accessibilitat i la mo-
bilitat. Més discutibles, o no tan urgents, són 
altres propostes com la reforma de l’edifi ci 
Rubí Forma o de l’Antiga Estació, però en 
general les inversions serviran per millorar 
el que ja tenim.

Molta més polèmica hi ha al voltant 
dels projectes que es redactaran vinculats a 
aquest Pla i que és molt poc probable que 
s’executin en aquest mandat. És cert que la 
ciutat no pot quedar aturada, però també que 
els projectes que es redacten han de tenir un 
mínim consens perquè després no quedin 
enterrats en un calaix, amb la consegüent 
despesa econòmica que això comporta.

En qualsevol cas, el Pla suposarà un pas 
endavant per la ciutat que hauria de tenir 
continuïtat en els propers exercicis.

Inversions

Marx ja ho veia venir

EDITORIAL
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Fa 200 anys que va néixer el fi lòsof i econo-
mista Carles Marx. Aquests aniversaris amb 
números rodons sempre donen peu a revisar o 
glossar l’obra i el pensament dels grans perso-
natges de la història. L’obra i el pensament de 
Marx han estat criticats per uns, estudiats per 
altres i intentats portar a la pràctica per moltes 
corrents de pensament i pràctica política, que 
d’una manera o altra encara són vigents a la 
societat i el món actuals.

El marxisme resisteix la prova del temps 
i confi rma la seva validesa com a mètode per 
entendre el món, la nostra societat i també per 
transformar-la. Marx va fer deu prediccions 
que ara són molt actuals. Veiem de què va 
tot plegat. A continuació, s’exposa un resum 
comentat d’un text publicat al diari cubà 
Granma.

1. La globalització i centralització del 
capital. Marx, en la seva obra El Capital, 
prediu que la creació de la riquesa tendeix a 
concentrar-se i centralitzar-se. Una de les ca-
racterístiques del capitalisme en els segles XX i 
XXI és la creixent diferència entre rics i pobres. 
Segons l’informe d’OXFAM, el 82% de la 
riquesa mundial generada durant l’any 2017 
estava a les butxaques de l’1% de la població. 
Sense anar més lluny, veiem algunes dades de 
l’acumulació de la riquesa a l’estat espanyol: 
el nombre de milionaris va augmentar en un 
11%. Des que va començar la crisi, el 2008, el 
nombre de milionaris ha augmentat un 76%. I 
les pensions dels jubilats ha tingut la insultant 
pujada del 0,25%.

2. La inestabilitat del capitalisme i les 
crisis cícliques. Ja Marx va preveure que les 
crisis econòmiques no són un error del sistema 
capitalista, sinó que és una de les seves carac-
terístiques. Això queda clar des de la crisi de la 
borsa de l’any 1929, fi ns als nostres dies.

3. La lluita de classes. L’estat capitalista és 
l’eina més poderosa que la classe dominant té 
per sotmetre a la classe dominada. Actualment, 
les lluites socials tenen lloc entre l’1% dels que 
tenen el poder i el 99% de la resta.

4. L’exèrcit industrial de reserva. El capita-
lista té la necessitat de mantenir els sous baixos 
i sempre hi haurà un treballador esperant per 
ocupar el lloc d’un altre que no accepti el sou 
baix. Aquests treballadors són l’exèrcit indus-

trial a la reserva. Durant el segle XX, moltes 
de les grans empreses es van instal·lar a l’Àsia 
buscant una força de treball qualifi cada i dis-
posada a cobrar menys.

5. El paper negatiu del capital fi nancer. El 
capital fi nancer no té cap relació amb l’econo-
mia productiva i amb justícia distribuïa a tota 
la societat, sinó que aquest capital es crea d’una 
manera fictícia, amb finalitats bàsicament 
especulatives. Avui en dia, gràcies als sistemes 
informàtics es poden fer operacions fi nanceres 
i especulatives a la velocitat de la llum.

6. La creació de necessitats falses. Marx 
ja va advertir sobre la capacitat del sistema 
capitalista per generar necessitats falses entre 
les persones, tot i que en el segle XIX encara 
no hi havia la pressió de la propaganda per 
ràdio, televisió o internet. Els telèfons es tor-
nen vells en pocs mesos, els electrodomèstics 
es programen perquè durin pocs anys, creant 
la necessitat de renovar-los. També el fals 
missatge que comprant i consumint més serem 
més feliços. El sistema capitalista, entre altres 
coses, es basa a fabricar, comprar, consumir i 
llançar. I tornem-hi, si no hi arribem doncs 
ja ho sabem: préstecs, hipoteques, mentre els 
bancs van fent calaix tan tranquils, doncs si fan 
fallida, l’estat ja els hi arreglarà tot.

7. La globalització. Marx va dir que la bur-
gesia, el capitalisme, moguda per buscar nous 
mercats, ha d’instal·lar-se a tot arreu.

8. El protagonisme dels monopolis. La 
globalització crea monopolis transnacionals, 
tot i que l’economia liberal clàssica deia que 
la competència faria néixer una varietat de 
propietaris, la realitat dels mercats porta a 
fusionar-se segons la llei del més fort.

9. El capitalisme tendeix al suïcidi. Marx 
ja va parlar de la capacitat creativa i autodes-
tructiva del capitalisme, en el que el seu únic 
objectiu és la productivitat a qualsevol preu, i 
això imposa un ritme inhumà de producció 
i consum. Aquesta tendència o objectiu està 
portant al nostre planeta al col·lapse mediam-
biental i ecològic.

10. La capacitat revolucionària dels explo-
tats. El seu missatge fi nal va ser que les classes 
explotades tenen la capacitat de rebel·lar-se 
contra l’opressió. La unitat de les classes explo-
tades es manté vigent en el segle XXI.

Penso que Marx no ha mort, més aviat 
està una mica malaltó, però cal moure’s per 
reanimar-lo.

El Tuit de la setmana                 11 de juliol

Àngels Mor. @angelsmorenocat
I les papereres per quan? #rubicity

Vicenç Rizo Marcos
MILITANT D’EUIA
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Nou Butlletí del GCMRCER dedicat a la història del tren a Rubí

Ja es troba a la venda a 
les principals llibreries 
de la ciutat el Butlletí se-
mestral del Grup de Col-
laboradors del Museu de 
Rubí – Centre d’Estudis 
Rubinencs, que aquesta 
vegada està editat amb el 
suport de l’Ajuntament 
de Rubí. És un número 
especial monogràfic que 
tracta de la història del 
tren a Rubí, en ocasió del 

centenari de l’arribada 
dels primers automotors 
Brill fabricats a Filadèlfia 
(EUA), que serien els 
protagonistes de la línia 
de ferrocarril entre Bar-
celona i les poblacions de 
Terrassa i Sabadell.

L’article de l’historia-
dor Lluís Garcia obre la 
publicació i mostra com 
eren les comunicacions 
entre Rubí i la ciutat 
comtal abans de l’arri-
bada del tren. Eduard 

Puigventós ens explica 
les festes que tingueren 
lloc a la vila en relació 
a aquest esdeveniment i 
de com alguns comensals 
importants s’intoxicaren 

al banquet del Teatre Do-
mènech. Jaume Ribot i 
Jaume Fernández, experts 
en història dels trens, ens 
ofereixen un article sobre 
la història dels Brill. En-
ric Escofet ens explica 
posteriorment la trajec-
tòria històrica del tren a 
Rubí fins al 1993, quan 
es va construir la nova 
estació. Una entrevista a 
càrrec de Guifré Lloses 
a Francesc Amat, que 
treballà gran part de la 

seva vida a línia ferrovi-
ària, completa el cicle de 
treballs dedicats al tren, ja 
que l’última col·laboració, 
de Jordi Vilalta, versa 
sobre la història de les 
excavacions arqueològi-
ques a Can Fatjó, ja que 
la construcció de la via va 
provocar el seu inici.

És una bona ocasió 
per aprendre moltes co-
ses interessants sobre la 
història del tren a Rubí. I 
costa només 8 euros!

GCMRCER

Aquest dilluns s’ha apro-
vat al Ple municipal el Pla 
d’inversions 2018-2019. Un 
Pla d’inversions proposat 
pel govern que ha tingut 
la incorporació de diver-
sos projectes proposats per 
algun grup municipal de 
l’oposició i altres aprovats pel 
Ple municipal i que assegu-
ren que la ciutat segueixi en 
marxa recuperant un volum 
d’inversions que havia min-
vat especialment en els anys 
de crisi econòmica. Aquest 
és un Pla d’inversions que 
posa fi  a temes que s’arrosse-
gaven des de fa anys com la 
urbanització dels Nius, dona 
un nou impuls a la qualitat 
de l’espai urbà amb remo-
delacions importants dels 
diferents carrers de la nostra 
ciutat o que també actualitza 
i posa al dia instal·lacions 
esportives molt utilitzades 
per la ciutadania com les 
que afecten el camp del 25 
de setembre, la UE Rubí, 
l’Olímpic de Can Fatjó o el 
Club Petanca Les Torres.

El comportament d’una 

part dels grups municipals de 
l’oposició ha seguit la tònica 
perversa que han mantingut 
durant tot el mandat. Dar-
rere de les falses queixes per 
la falta de voluntat d’acord 
del govern s’amaguen dues 
qüestions que únicament 
són imputables a l’oposició: 
per un costat la voluntat de 
paralitzar la ciutat amb les 
estratègies de la vella política 
pensant només què seran 
capaços de fer si sumen en 
les properes eleccions mu-
nicipals del 2019 i, per altra 
banda, el ‘monotema’ que 
ve ocupant els darrers anys 
de la política catalana i que 
els ha portat a destinar més 
esforços a ‘fer república’ que 
a ‘fer Rubí’.

Per contra, el govern 
ha seguit treballant amb 
un únic objectiu: millorar 
Rubí. Seient, escoltant, pac-
tant i arribant a acords amb 
aquells que han volgut tre-
ballar per Rubí. Inclús amb 
aquells, com el grup munici-
pal d’ERC, que després d’in-
troduir alguna aportació al 
Pla d’inversions 2018-2019 
han decidit votar en contra 
per un tacticisme polític que 

des de l’equip de govern pen-
sem que és de curta volada i 
de difícil explicació tal com 
vam poder comprovar en el 
Ple del passat dilluns.

Aquest punt de f rus-
tració per no poder aturar 
la ciutat i que es notava en 
alguna de les intervencions, 
és fruit de la constatació que 
la ciutat segueix avançant 
malgrat la seva manca de 
responsabilitat. Les negoci-
acions prèvies van evidenciar 
que la voluntat d’aquests 
grups era aturar el projecte 
de millora del parc de Ca’n 
Oriol i, aturar també, les 
inversions en obres per mi-
llorar la ciutat.

Un cop desfet el xantatge 
al qual l’oposició va intentar 
sotmetre al govern amb la 
reforma del parc de Ca’n 
Oriol, volent aturar el Pla 
d’inversions 2018-2019, els 
demanem que reaccionin, 
que anteposin la ciutat a les 
seves legítimes aspiracions 
el 2019 i a altres qüestions, 
també legítimes. El govern 
continuarà treballant amb la 
mà estesa com ha fet fi ns ara. 
Posant Rubí i la seva gent 
per davant de tot.

Fer Rubí amb un Pla 
d’inversions 2018-2019

Llevamos meses leyendo 
noticias al respecto del pro-
yecto del parque de Ca 
n’Oriol y del Plan de in-
versiones. Son dos temas 
diferentes pero que se han 
visto relacionados por un 
motivo común: el consenso 
(o la falta de).

De l  pa rque  de  Ca 
n’Oriol ya se ha hablado 
mucho, incluso hay otro 
artículo de opinión fi rmado 
por la misma persona que 
fi rma este. Aunque volveré 
a hablar (el proceso parti-
cipativo que se ha sacado 
de la manga el gobierno 
de la ciudad es motivo de 
refl exión obligatorio).

Pero ahora empieza a 
eclipsar el ‘aff air’ del parque 
una nueva polémica: el Plan 
de inversiones. Un plan que 
viene dado por el excedente 
presupuestario de este año. 
Ese dinero que “sobra” des-
pués de hacer balance y que, 
o lo devuelves al estado para 
reducir deuda o te lo gastas 
en proyectos sostenibles 
para la ciudad adjudicados 
antes de finalizar el año. 
Hoy la ley es así, mañana 
ya veremos.

Poder hacer proyectos 
para la ciudad siempre es 
bueno, o no, si se hacen por 
una mala gestión. Hacer 
proyectos para utilizarlos 
de campaña es legal, pero 
inmoral.

El caso es que la aproba-
ción del plan de inversiones 
por parte de la oposición 

venía condicionada por la 
paralización previa del pro-
yecto del parque de Ca 
n’Oriol hasta que no se 
asegurara un consenso más 
amplio y la incorporación de 
la participación ciudadana. 
El gobierno ha acelerado 
sin previo aviso esa partici-
pación ciudadana (se supone 
que desde el 2 de julio se 
está realizando una encues-
ta, estamos a 7 y nadie sabe 
nada) y el partido C’s se ha 
precipitado a publicar el 
apoyo al plan de inversiones. 

Y digo precipitado porque 
es mi sensación. Nadie sabe 
nada, no se ha negociado 
nada con ningún grupo y 
C’s ya pacta. Recordemos 
cómo el PSC Rubí puso a 
caldo a C’s en su perfi l de 
Facebook (15/06/2018) 
cuando se enteró que no 
apoyaba el Plan de inver-
siones. Parece que miedo da 
una ‘mala’ reputación en las 
redes sociales. Ciudadanos 
Rubí, no tenéis personalidad 
(entre otras cosas).

De todas formas el apo-
yo de dos regidores de C’s 
no deja de ser una anécdota. 
El problema real es el apo-
yo de 5 regidores que no 
pertenecen a ningún grupo 
municipal, 5 regidores no 
adscritos que pertenecen 

al limbo, sólo están para 
cobrar. Uno tránsfuga, com-
prado por un sueldo de 
40.000 euros anuales con 
un cargo a media jornada 
(te queda menos de un 
año, amigo Sergi) del cual 
todavía no he visto ninguna 
productividad, otros dos que 
dejaron C’s precisamente 
por incompatibilidad de 
ideas (o eso dicen) y otros 
dos que han sido expulsados 
de su partido ‘Popular’ ellos 
sabrán por qué. Vamos, todo 
un repertorio de regidores 
ejemplares que con su mis-
mo ejemplo y criterio apo-
yan a un equipo de gobierno 
que desde que gobierna está 
en horas bajas. Vergüenza.

Llegan tarde y llegamos 
tarde. ¿Un plan de inver-
siones de 8.000.000 euros a 
proyectar en 4 meses? ¿Sin 
consenso ni participación? 
Ahora todo corriendo e im-
provisando por no comenzar 
desde el principio contando 
con todos, con los partidos 
y con las personas. Moneda 
de cambio al proyecto de 
Ca n’Oriol abandonada por 
el partido muleta, por el 
partido ‘bienqueda’ con el 
gobierno.

Podría escribir un libro 
con este tema, pero tampoco 
pretendo aburrir al personal. 
Sólo espero y deseo que la 
ciudadanía se vuelque en 
este proceso participativo de 
Ca n’Oriol y deje bien claro 
que las cosas han cambiado 
y que ‘los cortijos’ ya no 
funcionan como modelo 
político y, por suerte, están 
en peligro de extinción.

Rubicity: el plan de 
inversiones y su indecente 

aprobación acelerada
Gustavo Martín
VR

“És una bona 
ocasió per 

aprendre moltes 
coses interessants 
sobre la història 
del tren a Rubí”

“¿Un plan de 
inversiones de 

8.000.000 euros 
a proyectar en 4 

meses?”

Rafael Güeto
PSC



91,59%. Les subvencions 
anaven des dels 20 euros, 
la quantitat mínima, fins 
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El 2017 es va 
atorgar un ajut 

al 91% dels 
rubinencs que ho 

van sol·licitar

Augmenta un 19% la sol·licitud 
d’ajuts per pagar el lloguer
REDACCIÓ

L’Ofi cina Local d’Habitatge 
(OLH) ha rebut 689 sol-
licituds de famílies rubi-
nenques per optar a les 
subvencions per al paga-
ment del lloguer. Uns ajuts 
que atorga el Ministeri de 
Foment i la Generalitat de 
Catalunya. Això signifi ca un 
augment del 19% respecte 
al nombre de sol·licituds 
registrat el 2017, que van 
ser de 571.

Un cop registrades les 
sol·licituds, durant les pro-
peres setmanes, el personal 
de l’OLH comprovarà que 
totes incloguin la documen-
tació requerida i, en cas 
contrari, es posaran en con-
tacte amb els sol·licitants 
per requerir-la. Les perso-
nes que hagin tramitat la 
pe� ció rebran resposta per 
part de la Generalitat de 
Catalunya entre els mesos 
de setembre i octubre. 

L’any passat es van con-
cedir ajudes a 523 famílies 
de les 571 que ho van sol-
licitar, el que representa un 

als 200 euros mensuals, el 
màxim. 

Els ajuts al lloguer van 
dirigits als residents a Cata-
lunya que tenen una renda 
baixa, tenen un contracte 
de lloguer i no paguen un 
arrendament superior als 
600 euros o als 900 en el 
cas de les famílies nom-
broses. 

Els ajuts van entre els 20 i els 200 euros mensuals. / Arxiu

Important descens 
de l’atur durant el juny
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Les dades de l’atur del 
mes de juny a Rubí han 
estat molt posi� ves, amb 
un descens de 109 perso-
nes inscrites en les llistes 
del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC). Això sig-
nifica que actualment al 
municipi consten com a 
demandants d’ocupació 
4.520 persones, un fet que 
signifi ca un descens intera-
nual de 367 aturats. 

El descens d’atur ha 
estat general a les grans 
ciutats de la comarca, a 
excepció de Sant Cugat, on 
només ha baixat de 5 per-
sones, però que presenta 
un nombre de desocupats 

molt baix (2.488). 
En canvi, a Terrassa i a 

Sabadell, el descens ha es-
tat molt signifi ca� u. A Sa-
badell ha baixat la llista de 
l’atur de 388 persones i ara 
hi ha 12.334 demandants 
d’ocupació. A Terrassa, el 
descens ha estat encara 
més important, amb una 
rebaixa de 543 aturats, que 
fan que ara mateix hi hagi 
a la ciutat 13.720 persones 
desocupades. 

A Catalunya, l’atur tam-
bé ha continuat amb la 
tendència a la baixa i actu-
alment hi ha 370.192 per-
sones que busquen feina i 
no en troben. / DdR

Font: Diputació de Barcelona. 

L’Escola 
d’Emprenedoria 
forma més de 
150 persones
L’Escola d’Emprenedoria 
de Rubí (EDER) ha ofert 
7 accions forma� ves du-
rant la primera meitat 
del 2018 a través de les 
quals ha format 155 per-
sones. 

Els cursos que s’han 
ofert han girat al voltant 
de les novetats fiscals, 
la millora dels resultats 
empresarials, el marge 
de les compres, les da-
des obertes i la factura 
electrònica. La formació 
amb més assistència va 
ser la que estava relaci-
onada amb les novetats 
fi scals, a la qual hi van 
assistir una seixantena 
de persones. 

Els alumnes han pun-
tuat les sessions amb un 
3,56 sobre 4, un fet que 
pel regidor de Desen-
volupament Econòmic 
Local, Rafael Güeto, “és 
el millor aval” per l’Escola 
d’Emprenedoria. En la 
segona part de l’any, es-
tan previstes més accions 
forma� ves. / DdR



DECORACIÓ LLAR               

Coype
T. 93 588 02 29
Av. de l’estatut, 7

L’estudi
T. 699 95 28 13
c. Maximí Fornés, 21

DISTRIBUIDORA
DE SAL     

FERRETERIA                           

RUMA
T. 629 16 14 44
c. Lourdes, 7

ACADÈMIA

ACUPUNTURA

Bon Carma
T. 689 853 053
c. Llobateras, 101

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

Alfonsi Costures
T. 670 714 423
c. Pintor Murillo, 72

ASSEGURANCES                           

Jordi Vila
T. 93 699 78 33
c. Marconi 1

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
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BICICLETES                         

BIJUTERIA                         

CALÇAT                           

Rápido Moderno 2
T. 654 17 91 01
c. Ntra. Sra. de Lourdes, 32

CENTRE ESTÈTIC

CENTRE MÈDIC

CLÍNICA DENTAL

Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26

Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

Centro Dental La Serreta
T. 93 697 87 81
c. Castella, 22

CRISTALLERIA                           

Cistalería Medina
T. 93 112 69 27
c. Bartrina, 9

FRUITERIA

HERBORISTERIA                          

Herbolari de Rubí
T. 93 697 48 65
c. Magallanes, 6 



INFORMÀTICA                           

APP Informática
T. 677 468 553
c. Montserrat, 11

New Home PC
T, 93 667 74 87
c. Pintor Coello, 15
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TOT EL QUE NECESSITES 
A UN COP D’ULL

IMMOBILIÀRIA                         

Finques Ariza
T. 93 144 56 06
c. Monturiol, 16 B Local 5

G.I. Europeas 
T. 935 88 31 58
Pg. Francesc Macià, 65

MÀRMOLS

Mármoles M.P.
T. 93 697 20 95
Av. de la Llana, 63

MERCERIA                           

Lola Botona
T. 637 434 423
c. Montserrat, 21

Merceria Mercè
T. 93 588 17 04
c. Bartrina, 28

NETEJA

Llar i serveis
T. 93 697 45 51
c. Sant Cugat, 36

ÒPTICA                           

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

REPARACIÓ
ELECTRODOMÉSTICS

Amues
T. 659 686 468
Desplazamiento gratuito

GM
T. 93 699 50 02
c. General Castaños, 37

RENTAT VEHÍCLES                           

Autorentat Rubí
T. 93 697 87 82
Ctra. de Terrassa, 124

REPOSTERIA
CREATIVA

ROBA                           

Crisma
T. 93 699 93 51
c. Lluís Ribas, 6

TALLERS COTXES                           

ProService
T. 93 488 52 33
c. Ciclisme, 41

Hermanos Moya
T. 93 697 21 01
c. Lepanto, 28

RubíWagen
T. 93 158 70 71
Av. De la Llana 113
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COM ET PODEM AJUDAR?

TINTORERIA                           

Tintorería Morente
T. 647 445 956
Ctra. Sant Cugat, 27-29

OpenSec
T. 691 757 399
c. Pere Esmendia, 25

Aquest
ESPAI 
pot ser 

TEU

desde

4€/mes



 uia immobiliària de rubíG
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En Cataluña el precio 
de la vivienda de segun-
da mano experimenta 
en el segundo trimestre 
del año un incremento 
del 3,5% y se sitúa en 
2.466€/m2 en junio, se-
gún los datos del Índice 
Inmobiliario fotocasa. 
Este valor está un 36,6% 
por encima de la media 
española, que en junio 
es de 1.805m2.

“El mercado inmo-
biliario español avan-
za en su recuperación 
como consecuencia de 
la mejora económica, 
la consolidación de la 
financiación y el apetito 
inversor. Aunque la de-
manda del particular aún 
tiene un comportamiento 
moderado debido a las 
dificultades de acceso a 
la compra, en las princi-
pales plazas las subidas 
superan el 10% o incluso 
el 20% como es el caso 
de Madrid capital”, ex-
plica Beatriz Toribio, 
directora de Estudios de 
fotocasa.

En cuanto al ranking 
de CC.AA. con el precio 
medio de la vivienda más 
alto en junio, Cataluña 
ocupa la tercera posi-
ción, superada tan sólo 
por el País Vasco y Ma-
drid como regiones más 
caras donde adquirir 
una vivienda. Cataluña 
registró su máximo his-
tórico en el precio medio 

de la vivienda de segun-
da mano en diciembre 
de 2007, fecha en la 
que alcanzó un valor de 
3.864€/m2. Desde en-
tonces ha acumulado un 
descenso de un -36,2%.

93 municipios registran 
incrementos en el precio 
de la vivienda
El precio medio de la vi-
vienda de segunda mano 
aumenta en el segundo 
trimestre del año en 93 
de los 144 municipios 
catalanes analizados 
por fotocasa. Los in-
crementos de precio en 
estos municipios se en-
cuentran entre el 13,5% 
registrado en Arenys de 
Mar (Barcelona) hasta el 
0,2% recogido en Cunit, 
en Tarragona.

Por el contrario, las 
caídas más pronuncia-
das las experimentan 
Sant Carles de la Ràpita, 
en Tarragona (-11,4%) 
seguido de La Garriga 
(-10,3%), en Barcelo-
na y alcanzan un valor 
medio de la vivienda de  
1.165€/m2 y 1.928€/
m2, respectivamente. 

En cuanto a los pre-
cios, el precio medio de 
la vivienda de segunda 
mano más elevado en 
Cataluña se encuentra 
en Barcelona capital con 
4.368€/m2, seguido de 
Sant Just Desvern en Bar-
celona, (4.073€/m2).

El precio de la vivienda en 
Cataluña sube un 3,5% 
en el segundo trimestre 
de 2018

Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59

www.inmoeuropeas.com

Àtic de 101m2 amb terrassa de 50m2, 4 habs, menjador 
de 27m2, cuina independent i dos banys complets, un en 
suite matrimonial. Plaça de pàrking a la mateixa finca. 
Zona crta. Sant Cugat. Preu: 235.000€ Ref.: DV2417

Preciós pis en ple centre de Rubí (carrer St Isidre) amb tres 
habitacions, menjador, cuina independent, bany, lavabo 
i safareig. Amb plaça de pàrquing en la mateixa finca. 
Preu: 220.000€ Ref.: DV2414

Planta baixa de 66m2 amb plaça d’aparcament, 3 habs, 
gran menjador, cuina oberta, i bany complet en suite matri-
monial. Zona Av. Estatut. Preu: 156.000€ Ref.: DV2419

Planta baixa de 93m2, amb terrassa de 45m2 i plaça de 
pàrquing per a dos cotxes! 3 habs, menjador de 27m2, 
cuina independent I dos banys complets. Plaça d’aparca-
ment doble a la mateixa finca. Zona crta. Sabadell.
Preu: 243.000€ Ref.: DV2397

Xalet de 159m2 enclavats en un recinte de 413m2 amb 
piscina! 4 habs, menjador de 27m2 amb sortida a ter-
rassa directa, cuina independent i dos banys complets. 
Aparcament particular i traster de 3m2 sota escala. Zona 
Castellnou. Preu: 298.000€ Ref.: DV2416
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Els purifi cadors d’aigua Els aires condicionats
Els purifi cadors d’aigua són 
petits artefactes, alguns elèc-
trics i altres mecànics, que 
fan passar l’aigua per diver-
sos fi ltres eliminant químics 
nocius, microorganismes, 
bacteris i també brutícies i 
compostos indesitjats.

El purificador d’aigua 
pot connectar-se a l’aixeta, 
o col·locar-se a l’aigüera 
de la cuina amb un dipòsit 
contenidor, per convertir 
qualsevol líquid que abo-
queu dintre en aigua pura, 
lliure de sabors, saludable i 

És important la correcta aten-
ció als aires condicionats per 
poder-los utilitzar durant molt 
de temps.

El manteniment consisteix 
a rentar els fi ltres cada 3 me-
sos. Traieu els fi ltres i renteu-
los amb un raspallet i sabó i 
esbandiu sota el raig d’aigua. 
No heu de col·locar-los a 
l’aparell fi ns que s’assequin 
completament.

És important, també, man-
tenir els aparells nets per fora, 
per la qual cosa podeu passar 
un drap humit i si el model 

cristal·lina.
Generalment, un purifi -

cador d’aigua posseeix un 
primer filtre mecànic que 
retira els sòlids i brutícies 
tàctils de l’aigua i després 
un filtre de carbó activat 
granular que elimina tota 
classe de tòxics, químics i 
microorganismes. A més, pot 
contenir resines d’intercanvi 
iònic de grau alimentari, 
que retenen metalls pesants, 
mentre altres fi ltres avançats 
poden tenir plata pura col-
loïdal d’alliberament lent, 

té reixetes per fora, podeu 
netejar-les amb un raspall de 
dents. 

A més de les activitats 
que vosaltres podeu fer, heu 
de programar una vegada a 
l’any la neteja que els tèc-
nics especialitzats els fan, 
on desarmaran els aparells i 
els netejaran a fons incloent 
les canonades interiors. El 
manteniment dura aproxi-
madament de 20 a 30 minuts 
per aparell. És important que 
sigui personal autoritzat per la 
marca dels aparells i que els 

que enforteix l’aigua per al 
seu consum directe.

Podeu utilitzar aquesta 
aigua per beure, cuinar o 
per netejar-vos, sense deixar 
residus en la vostra pell, 
en el vostre cabell i molt 
menys dintre del vostre or-
ganisme.

Per assegurar-vos un ús 
efi caç dels purifi cadors d’ai-
gua, compliu el calendari de 
manteniment recomanat pel 
fabricant.

comohacerpara.com

recanvis que utilitzin, quan 
es requereixi, sigui originals, 
amb la fi nalitat d’allargar la 
vida útil dels aparells.

Els tècnics hauran de re-
visar l’estat físic dels aires 
condicionats i si hi hagués mà-
quines exteriors, com en el cas 
dels mini splits, també hauran 
de revisar-se. Revisaran també 
l’estat del gas refrigerant i 
corregiran els nivells si fos 
necessari. Buscaran fuites i 
netejaran el serpentí.

amandomicasa.blogspot.com.es
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

JULIOL 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.

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

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

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ 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

Esprem al màxim les 
teves fragàncies fresques
Si creus que les fragàncies 
fresques s’esvaeixen com 
l’aire i duren molt poc temps, 
estàs equivocat. La concen-
tració influeix, però no és 
l’únic factor que intervé en la 
durabilitat d’una fragància. 
Comparti m amb tu les claus 
per aconseguir que fi ns i tot 
l’eau de toilett e més fresca i 
lleugera t’acompanyi durant 
llargues hores.

Preparar la pell
En les pells seques les fra-
gàncies duren menys temps. 
Això és degut al fet que les 
molècules de les fragàncies 
s’uneixen al mantell lipídic 
de l’epidermis. Per això, si 
abans de perfumar hidrates 
la teva pell amb una llet, 
emulsió o oli, aconseguiràs 
una major fi xació. Un gran 
nombre de fragàncies es 
complementen amb la línia 
de bany: gel, body milk i fi ns 
i tot desodorant. Si no tens 
sort i la teva colònia prefe-
rida no compta amb línia 
de bany, uti litza productes 
hidratants sense perfum.

Fixació extra
Aplica una mica de vaselina 

o de bàlsam de llavis (no 
perfumat) a l’interior dels 
canells, al coll o a la part 
interna dels genolls abans 
de vaporitzar la fragància, 
això ajuda a perllongar la 
seva durada.

Menys i amb més freqüèn-
cia
No cal que et banyis en la 
teva colònia preferida. A 
més, això no farà que la 
fragància romangui durant 
més temps en la teva pell. 
El secret està a posar-te la 
quanti tat justa i si cal també 
al llarg del dia. Si la teva 
fragància preferida no té 
mida de viatge, hi ha pràcti cs 
vaporitzadors de butxaca. 
Refresca l’aplicació de la teva 
fragància!

A la distància justa
Si polvoritzes el teu perfum 
des de massa a prop, con-
centrarás la fragància en un 
sol punt. Si ho fas a uns 30 
centímetres de distància, 
aquesta es distribuirà millor 
per la teva pell.

www.bellezaacti va.com
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La historia de Momo empieza 
a muchos kilómetros de aquí, 
concretamente en un pueblo 
de Córdoba el pasado mes 
de abril. Una de nuestras 
voluntarias lo encontró en 
una zona de riesgo extremo, 
cuando se encontraba de 
viaje, probablemente aban-
donado en Semana Santa. 
Este es uno de esos casos 
excepcionales donde no pu-
dimos girar la espalda pero... 
¿cómo hacerlo?

Nuestra voluntaria con-
tactó con una amiga que sin 
dudarlo ofreció un rincón 
de su casa para aislarlo, una 
mujer valiente que a pesar 
de las difi cultades para una 
convivencia con sus perros 
le ofreció un espacio seguro 
en el baño de su casa. Araceli 
inició el protocolo veterinario 
que le indicamos, test de 
inmunodeficiencia felina y 
leucemia, vacunas, chip y 
pasaporte. Araceli se convir-
ti ó en su ángel de la guarda, 
de haberlo dejado en la calle 
hubiera muerto y de ser de-
rivado a la perrera municipal 
sacrifi cado, por tanto, de no 
ser por ella, Momo, no estaría 
vivo. 

Momo, el Cordobés 

Gracias a la labor de Ara-
celi, que además, se encar-
garía de todos los gastos 
veterinarios de Momo, y 
nuestra voluntaria del trans-

porte hasta Barcelona, una 
vez tuviera todo en regla para 
poder viajar. Y llegó el día, el 
pasado 4 de mayo, Araceli se 
despidió de Momo, dando 

inicio a un largo viaje para 
llegar hasta nosotros.

La adaptación de Momo 
no ha sido fácil, muchos cam-
bios en tan corto espacio de 
ti empo han hecho mella en 
él. Momo es un gato suma-
mente amoroso y cariñoso, 
inclusive con niños, que se 
ha visto solo, sin nada, en la 
calle abandonado, que llega a 
un hogar que no conoce, que 
a las pocas semanas inicia un 
largo transporte por carre-
tera para llegar a otro hogar 
desconocido. La experiencia 
nos dice que de haber ido a 
un refugio, Momo se hubiera 
dejado ir. Momo es extre-
madamente sensible y llegó 
en estado de shock, esto ha 
hecho que hayamos deposi-
tado con la sensibilidad que 
requería, mucho esfuerzo y 
cariño en él para que vuelva 
a ser el de antes. 

Transcurrido todo el pro-
ceso de adaptación que ha 
necesitado, Momo el Cor-
dobés, está listo para ir a 
un hogar que le brinde paz, 
tranquilidad y ser querido 
en el seno de una familia 
para siempre. Y empleare-
mos todos nuestros recursos 

para asegurarnos de que sea 
así, ofrecerle a Momo no un 
buen hogar, sino el mejor, 
que le permita dejar atrás el 
pasado, lejos de la ti erra que 
le viera nacer, para dar inicio 
a una nueva etapa.

Si quieres conocer a Momo 
contacta de lunes a viernes 
de 18 a 20 horas al teléfono 
639 679 777 o bien a través 
de email, web o Facebook: 
rodamonsderubi@hotmail.es 

www.rodamonsderubi.com 
htt ps://www.facebook.com/
rodamonsderubi 
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REDACCIÓ

El Rubifolk 2018 va arribar 
amb un canvi de format i 
escenari que li ha provat. 
Obligat per les circumstàn-
cies –la meitat de l’Esbart 
Dansaire de Rubí parti cipava 
en un festi val a Alemanya–, 
l’enti tat va concentrar totes 
les acti vitats en un únic dia 
i va optar pel Celler com a 
escenari. 

El resultat va ser una 
bona assistència a les danses 

previstes a la nit i un dego-
teig constant de persones 
en la resta d’acti vitats, so-
bretot durant 
el matí . 

L’actuació 
de Landy el 
Rumbero i la 
festa de l’es-
cuma amb el 
Bòjum, prece-
dides per l’ac-
tuació de l’escola de l’Esbart 
Dansaire, van atraure un 
públic molt familiar el dis-

sabte al matí . 
A la tarda, van tenir lloc 

les danses participatives, 
que van donar 
pas al sopar a 
la fresca. 

Al vespre, 
va arribar el 
punt fort del 
Rubifolk, amb 
un espectacle 
de flamenc a 

càrrec de Costy El Chato & 
Sonio Negro, una actuació 
que va sorprendre els més 

de 300 assistents que es van 
apropar al Celler per seguir 
les danses del Rubifolk. 

Ja a la nit, van pujar a 
l’escenari l’Esbart Dansaire 
de Rubí, l’Esbart Rocasagna, 
de Gelida, el grup de ball Arc 
en Ciel, de Suïssa, i el grup 
Mahia, amb danses de l’Illa 
de Pasqua, que es troba a 
Xile. El Festi val Internacional 
de Dansa de Rubí va cloure 
a la mati nada amb un con-
cert musical a càrrec de Lo 
Puto Cat. 

El Festi val Internacional de 
Curtmetratges de terror, 
Fantàsti c i Freak, l’InFest, ho 
té tot a punt per projectar 
els 27 curts que parti cipen 
en el festi val. Les projecci-
ons es faran el 13 i 14 de 
juliol a les 22 hores. També 
hi haurà acti vitats comple-
mentàries, com el concert 
de Cuchilla i Diazepan (21h) 
i de Rudith&Ray (00.20h) el 
divendres o un espectacle 

de màgia (21h) i un concert 
de Double Jabs (00.20h) 
el dissabte. El mateix dia, 
hi haurà l’InFest Kids a les 
19.15 hores i a la mateixa 
hora una taula rodona sobre 
cinema low-cost. Divendres 
hi ha prevista una sessió 
de maquillatge zombie a la 
plaça de Catalunya de 18.30 
a 21 hores. Els guanyadors es 
donaran a conèixer el dissab-
te a la 1.30 hores. / DdR
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Al festi val, s’hi 
van veure danses 

catalanes, 
suïsses i de l’Illa 

de Pasqua

BREUS

Tres dies de festa de barri 
a la Plana del Castell
Les festes de la Plana del 
Castell se celebren cada 
any a fi nals de juny, però 
enguany, per no coincidir 
amb el festi val RRandom, 
s’han ajornat fi ns a aquest 
cap de setmana.

L’Associació de la Plana 
del Castell ha previst tres 
dies d’acti vitats a la plaça 
del Marquès de Barberà. 
Uns actes que comença-
ran aquest divendres a les 
20.30 hores amb una pas-
sejada nocturna infanti l. 

El dissabte a les 20.30 
hores està previst un sopar 
popular i més tard hi haurà 

actuacions musicals.
La darrera acti vitat de 

la festa serà l’audició de 
sardanes que organitza 
cada any el Foment de la 
Sardana. Serà el diumen-
ge a les 19 hores i anirà a 
càrrec de la cobla Ciutat de 
les Roses, que oferirà prop 
d’una desena de peces sar-
danísti ques. Les sardanes 
s’acompanyaran amb una 
xocolatada. 

A més, l’enti tat aprofi -
tarà la festa del barri per 
donar un obsequi a tots 
els socis de l’associació 
veïnal. / DdR

DANSA

Les danses catalanes van tenir el seu espai al Rubifolk. / J.A. Montoya Actuació del grup de ball Arc en Ciel, de Suïssa. / J.A. Montoya

El Rubifolk es reinventa al Celler

Nova sorti da dels Gegants
Els Gegants de Rubí tenen 
previst visitar el 14 i 15 de 
juliol Ribes de Freser per 
parti cipar en una trobada 
que ti ndrà lloc la localitat 
del Ripollès. 

El dissabte, la colla 
prendrà part en la cercavila 

de grallers pels carrers de 
Ribes de Freser i diumenge 
al matí  parti ciparà en l’acte 
central, la Trobada de Ge-
gants, on està previst que 
hi participin més d’una 
vintena de colles gegante-
res. / DdR

CINEMA

L’InFest projectarà una vintena 
de curts durant el cap de setmana

‘Juliol Fantàsti c 2018’ és el 
tí tol del cicle de cinema que 
impulsa la Biblioteca durant 
tot el juliol. Cada dilluns es 
projectarà una pel·lícula 
d’accés gratuït. De mo-
ment, ja s’han projectat els 
fi lms ‘Spiderman: Homeco-
ming’ i ‘Guardianes de la 
Galàxia 2’ i aquest dilluns és 
el torn de la pel·lícula ‘Thor: 
Ragnarok’, recomanada 
per a majors de 7 anys. El 

23 de juliol es projectarà 
‘Fast&Furious 8’, a partir 
de 16 anys, i el 30 de juliol 
es podrà veure ‘Wonder’, a 
parti r de 7 anys. Totes les 
projeccions seran a les 18 
hores. 

D’altra banda, el 13 de 
juliol a les 22 hores al Parc 
de la Pau i la Natura es pro-
jectarà ‘La llegada’ dins del 
cinema a la fresca del 25 de 
Setembre. / DdR

La Biblioteca acull un cicle amb 
pel·lícules de gènere fantàsti c

Una vintena de colles, 
al 33è Concurs de Colles 
Sardanistes de Rubí
L’Escola de Sardanes Flor 
de Neu va organitzar la 
33a edició del Concurs 
de Colles Sardanistes de 
Rubí, que enguany no 
ha coincidit amb la Festa 
Major. Al certamen, hi 
van parti cipar una vinte-
na de colles d’arreu de 
Catalunya i va tenir lloc el 
diumenge a la tarda a la 
rambla del Ferrocarril. 

La colla infanti l Peti ts 
Galzeran i l’aleví Quitxalla 
Galzeran van ser els únics 

representants de la seva 
categoria, mentre que 
Galzeran va quedar segon 
després de competi r amb 
una altra colla. El concurs 
era vàlid per al campionat 
territorial de les comar-
ques barcelonines i també 
servia de repesca d’una de 
les fi nals del Campionat 
de Catalunya de la cate-
goria gran. 

La propera sorti da de 
Flor de Neu serà el 14 de 
juliol a Vilanova. / DdR
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AGENDA
································································
DIVENDRES 13 de juliol

-InFest
De 18.30h a 21h maquillatge zombie a la pl. de 
Catalunya. A la pl. del Celler, a les 21h concert 
de Cuchilla i Diazepan. A les 22h projecció de 
curtmetratges i a les 00.20h sessió DJ. 

-Festa de la Plana del Castell
Passejada nocturna infanti l. A les 20.30 a la pl. del 
Marquès de Barberà. 

-‘La llegada’
Cinema a la fresca. A les 22h al parc de la Pau i 
la Natura.

································································
DISSABTE 14 de juliol

-InFest
A les 19.15h InFest Kids. A les 19.15h Taula ro-
dona de cinema ‘low-cost’. A les 21h espectacle 
de màgia. A les 22h projecció de curtmetratges. 
A les 00.20h concert de Double Jabs i a la 1.30h 
entrega de premis. A la pl. del Celler. 

-Festa de la Plana del Castell
A les 20.30h sopar popular i  a les 22h actuacions 
musicals. A la pl. del Marquès de Barberà. 

································································
DIUMENGE 15 de juliol

-Sorti da a l’Urgell
Dins del cicle ‘Conèixer Catalunya’. Sorti da a les 

EXPOSICIONS
-Cent anys de tren. Exposició a l’Anti ga Esta-
ció. Fins al 19 de gener del 2019.

-Sergi Marcos, del poema a la pintura. Pin-
tures inspirades en l’obra de Joan Margarit. 
A l’Aula Cultural fi ns al 14 de juliol.

8.30h des de l’Escardívol. Org.: GCMR-CER.

-Ball al Casal
A les 16.30h amb Tony Sánchez. Al Casal de la 
Gent Gran de Rubí del carrer Magallanes. 

-Festa de la Plana del Castell
A les 19h audició de sardanes a càrrec de la cobla 
Ciutat de les Roses i xocolatada. A la pl. del Mar-
quès de Barberà. 

································································
DILLUNS 16 de juliol

-‘Thor: Ragnarok’
Dins del cicle Juliol Fantàsti c. A les 18h a la Bibli-
oteca. A parti r de 7 anys.

································································
DIMECRES 18 de juliol

-Tastet d’anglès
A càrrec de Briti sh House. A les 18h a la Biblioteca. 
A parti r de 12 anys.

································································
DIJOUS 19 de juliol

-Visita de l’escriptor Víctor García Tur
A les 19h a la llibreria L’Ombra (c. Pere Esmendia, 
21). Cloenda del Club de Lectura. 

AUTOMOVILISME

Els cotxes anti cs es passegen 
per la ciutat per Sant Cristòfol

REDACCIÓ

Més d’una cinquantena de 
cotxes anti cs van parti cipar 
en la 19a edició de la Festa 
de Sant Cristòfol, patró dels 
conductors, organitzada pels 
Amics dels Automòbils Anti cs 
de Rubí. 

Els actes de celebració 
van començar el dissabte al 
migdia amb els cotxes clàs-
sics aparcats a la plaça del 
Doctor Guardiet. A la tarda, 
es va inaugurar la festa amb 
la presència de l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, que va 

agrair a l’enti tat que “man-
ti ngui viva la festa després 
de més de 20 anys”. Més 
tard, els cotxes van circular 
en comiti va per anar a recollir 
l’abanderat, Xavier Mateo, 
que va anar acompanyat de la 
seva dona i dels cordonistes, 
Àngel Romero i Àlex Romero. 
Més tard, els abanderats van 
arribar a l’església de Sant 
Pere, on es va fer una missa 
en honor a Sant Cristòfol. 
Per acabar la jornada, es va 
fer un sopar amb els socis 
de l’enti tat per cortesia dels 
abanderats. 

La festa va conti nuar diu-
menge amb la concentració 
de vehicles clàssics al Centre 
Cívic de Can Fatjó. Hi ha-
via Minis, Escarbats, 600 o 
Ponti acs, entre molts altres 
models i marques. Al mateix 
lloc, es va fer una boti farrada 
i al migdia els vehicles van fer 
una cercavila pels carrers de 
la ciutat amb aturada al car-
rer Maximí Fornés, on va tenir 
lloc la benedicció dels cotxes i 
el lliurament de medalles. Per 
cloure la festa, va tenir lloc un 
dinar de germanor a la Masia 
de Ca n’Ametller.

Més d’una cinquantena de cotxes clàssics van parti cipar en la festi vitat. / Cedida

LITERATURA

L’Ombra rep la 
visita de l’autor 
Víctor García Tur

L’escriptor Víctor García 
Tur refl exionarà sobre la 
seva obra ‘Els romanents’ 
el 19 de juliol a les 19 ho-
res a la llibreria L’Ombra, 
situada al carrer Pere 
Esmendia, 21. Es tracta 
d’una novel·la publicada 
per l’editorial Empúries i 
que va guanyar el 2017 
el premi Just M. Casero 
de novel·la curta que 
atorga la Llibreria 22 de 
Girona. Anteriorment, ja 
havia guanyat amb ‘Twis-
tanschauung’ el premi 
Documenta 2008. 

L’acti vitat servirà per 
cloure el Club de Lectura 
de L’Ombra. / DdR

L’autor de l’obra ‘Els roma-
nents’. / Cedida

EXPOSICIÓ

La ‘Rapa Nui’ de Joan Díez 
voltarà per Catalunya
L’exposició ‘Rapa Nui’, del 
fotògraf rubinenc Joan 
Díez, es podrà visitar du-
rant l’esti u a diferents punts 
de Catalunya. La mostra 
ofereix imatges 3D de Rapa 
Nui, més coneguda com 
l’Illa de Pasqua, situada 
a la Polinèsia, enmig de 
l’oceà Pacífi c. Es desconeix 
l’origen de la civilització an-
cestral de l’illa, on s’hi po-
den trobar unes escultures 
enigmàti ques: els móai. 

La mostra es podrà veu-
re el 14 i 15 de juliol a Mal-
dà (l’Urgell), el 21 i 22 de 
juliol a La Bisbal de Falset 
(El Priorat), l’11 i 12 d’agost 
a Vilanova de Prades (Con-
ca de Barberà), el 14, 15 i 
16 d’agost a Senan (Conca 
de Barberà) i el 25 i 26 
d’agost a Vallfogona del Ri-
pollès (Ripollès). La mostra 
compta amb el suport de 
l’Associació de Micropobles 
de Catalunya. / DdR

Últi ms dies per veure la 
mostra de Sergi Marcos
L’exposició ‘Sergi Marcos: 
del poema a la pintura’, 
inspirada en textos de Joan 
Margarit, es pot visitar 
fi ns al 14 de juliol, dia que 
tancarà les seves portes 
després de gairebé 4 me-
sos d’exposició a l’Aula 
Cultural. 

La mostra és un pro-
jecte del Museu Municipal 
Castell en el qual Marcos 
interpreta diversos poe-

mes de Joan Margarit en 
una cinquantena d’olis 
sobre paper. A més, a la 
mostra, també es poden 
veure 10 obres de gran 
format inspirades en una 
selecció de poemes d’amor 
de Sam Abraham realitzats 
en oli sobre llenç. 

Coincidint amb l’expo-
sició, també es va presen-
tar un llibre amb imatges 
de les pintures. / DdR
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La celebració del 50è ani-
versari de l’Olímpic Can 
Fatjó, que va tenir lloc el 
dissabte durant tot el dia, 
va superar el miler de par-
ticipants. Va arrencar al 
ma�  amb un par� t de fut-
bol entre els jugadors que 
van aconseguir l’ascens 
a Preferent i els jugadors 
que van ascendir a Primera 
Catalana per primera vega-
da a la història. La sacada 
d’honor va anar a càrrec de 
l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Mar� nez.

Al migdia, hi va 
haver una bo� farrada 
popular i a la tarda 
va començar l’hora 
dels jocs inflables i 
d’aigua, la diana fut-
bolera i la zumba. 
Al voltant de les 20 

Un miler de persones, 
als 50 anys de l’Olímpic

hores, es van entregar els 
premis i trofeus. Es va en-
tregar un trofeu a tots els 
jugadors de l’Infan� l A, que 
ha aconseguit l’ascens i el 
campionat de lliga, i es van 
lliurar plaques commemo-
ra� ves a tots els presidents 
que ha � ngut l’en� tat.

Posteriorment, hi va 
haver un monòleg d’Ed-
gar Hita, es va projectar 
un vídeo de la història de 
l’Olímpic, es va projectar el 
fi lm ‘Los Vengadores’ i es va 
tancar la festa amb un ball, 
a càrrec de Pedtardj’s.

La Peña Bé� ca celebra el 13è aniversari
Una cinquantena de socis 
i simpa� tzants de la Peña 
Bé� ca de Rubí van cele-
brar el 13è aniversari de 
l’en� tat i el fi nal de tem-
porada amb un sopar al 
carrer. L’àpat va tenir lloc 
el 8 de juliol al carrer Fe-
derico Garcia Lorca, molt 
a prop d’on la Peña Bé� ca 
té la seva seu. / DdR

FUTBOL | ENTITAT

FUTBOL | ENTITAT

Unes cinquanta persones van par� cipar en l’ac� vitat. / Cedida

ARTS MARCIALS | MUNDIAL

BÀSQUET | RECONEIXEMENT

Álex Montalbán par� ciparà 
al Mundial d’Arts Marcials

Medalla d’argent a Joan Carles 
Morales per la seva trajectòria

El rubinenc Álex Montal-
bán, de l’equip MAC Rubí, 
participarà a mitjans de 
juliol en el Campionat Mun-
dial d’Arts Marcials, que es 
disputarà als Estats Units. 
Montalbán, de 12 anys, 
competeix en categoria 
júnior en les modalitats 
d’armes i combat. 

El rubinenc, que es-
tudia a l’institut Torrent 
dels Alous, es va iniciar en 
aquestes disciplines ara fa 
tres anys i el passat mes de 
març ja va par� cipar en el 
campionat europeu a Bar-
celona. / DdR

La Federació Catalana de 
Bàsquet (FCB) ha atorgat de 
forma pòstuma la medalla 
d’argent al rubinenc Joan 
Carles Morales per la seva 
vinculació al CEB Sant Jordi, 
tant per la seva etapa com 
a jugador, com per la seva 
època d’entrenador i fi nal-
ment com a direc� u i mem-
bre de la junta direc� va de 
l’en� tat rubinenca. 

El club va iniciar la sol-
licitud per la concessió 
de la medalla a finals de 
maig i malauradament Joan 
Carles Morales va morir a 
principis de juny. 

L’acte d’entrega es va 
realitzar el 30 de juny i l’en-
carregat de recollir la dis-
� nció va ser el seu fi ll Oriol 
Morales i el seu cunyat 
Ismael Aguilera. / DdR

Álex Montalbán, amb la seva 
companya Betsinas. / Cedida

NATACIÓ | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El Cadet Femení i Masculí 
del Club Natació Rubí (CNR) 
van aconseguir la victòria 
en el Torneig Internacional 
de Sant Andreu, disputat 
a principis de juliol. Els 
dos equips van fer un bon 
torneig i es van poder pro-
clamar campions. 

D’altra banda, a fi nals de 
juny, l’Aleví i el Benjamí van 
par� cipar en el Campionat 
de Catalunya d’Estiu. El 
Benjamí va aconseguir la 

Els cadets del CNR són 
campions a Sant Andreu

segona posició a la fase prè-
via, empatat a punts amb el 
primer classifi cat. En la fase 
final, l’equip rubinenc va 
quedar en sisè lloc. 

Pel que fa al conjunt 
aleví, va quedar tercer de 
grup i per tant no va poder 
accedir a la fase fi nal de la 
compe� ció. / CNR

WATERPOLO | TORNEIG

El Cadet Femení i Masculí van guanyar el torneig. / Cedida

Els nedadors del CNR par� cipen 
al Campionat de Catalunya d’Es� u
El Club Natació Rubí (CNR) 
va par� cipar a fi nals de juny 
en el Campionat de Catalu-
nya d’Es� u, que va tenir lloc 
al Centre Natació Mataró. En 
la categoria Sènior  Oberta, 
Sílvia Mar�  va nedar els 50, 
100 i 200 m lliures i va acon-
seguir la classifi cació per a la 
Final B dels 50 m.

Per la seva banda, Júlia 
Guillem va nedar en catego-
ria Júnior els 50, 100 i 200 m 
lliures, els 50 m esquena i els 
200 m es� ls. 

En categories inferiors, 
els alevins Iago Verdú i Héc-
tor Ramos van participar 
a principis de juliol en el 
Campionat de Catalunya 
d’Es� u, a Reus. 

Pel que fa a la classi-
ficació general per clubs 
de la temporada, l’entitat 

rubinenca ha aconseguit la 
58a posició amb 95 punts. 
En la categoria masculina de 

12 anys ha aconseguit la 13 
classifi cació i en la masculina 
general, la 48a. 

Arlet Oliveras, tercera
Sant Feliu de Guíxols va 
acollir una nova edició de la 
Marnaton el 30 de juny, una 
prova en la qual van par� -
cipar els nedadors del CNR 
Arlet Oliveras i Sebastian 
Ybarra. La nedadora rubi-
nenca va quedar tercera en 
la general femenina amb un 
temps d’1h25’40” en la dis-
tància de 6 km. Per la seva 
banda, Ybarra va par� cipar 
en la distància d’1,5 km amb 
un temps de 30’21” que li va 
permetre acabar en quarta 
posició. / CNR

Sílvia Mar�  i Júlia Guillem, amb el seu entrenador. / Cedida

La Federació va atorgar la dis� nció al seu fi ll Oriol Morales. / Cedida

Les ac� vitats es van fer a les instal·lacions 
espor� ves de Can Fatjó. / J.A. Montoya
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