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El nou plenari es consti tuirà dissabte a la Biblioteca en una 
sessió protocolaria que donarà el tret de sorti da al nou mandat
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Prop de 150 persones 
es van concentrar el 
dimecres al vespre 
davant de l’Ajunta-
ment coincidint amb 
el final del judici al 
Tribunal Suprem con-
tra el procés indepen-
dentista.  

L’acte va consistir 
en la lectura d’un ma-
nifest signat per l’ANC 
i Òmnium i va cloure 
amb el cant dels Se-
gadors. / M.C.

Poca emotivitat i els agraïments 
habituals en la darrera 
sessió plenaria del mandat
Marta Cabrera

El dimecres a la tarda es va 
celebrar el Ple de comiat del 
mandat 2015-2019, una etapa 
política marcada per les múlti-
ples tensions entre l’equip de 
govern i els grups de l’oposi-
ció, especialment després de 
l’entrada al govern socialista 
del regidor de Convergèn-
cia Democràtica Sergi García 

tar que els tres regidors que 
s’acomiaden del Ple seguiran 
fent “política des de fora de 
les institucions” de la mateixa 
forma que han fet sempre. 

José Abadías, portaveu de 
C’s, considera que aquest ha 
estat “un mandat per oblidar” 
i que no ha servit per desen-
callar grans temes de ciutat, 
mentre que el cap de l’oposi-
ció, Xavier Corbera, d’Esquerra, 
creu que cal “aprendre dels 
errors de tots i aprofitar els 
encerts”.

Per últim, el portaveu soci-
alista, Rafael Güeto, entén que 
la lectura política del mandat 
2015-2019 “la van fer els ciuta-
dans el 26 de maig” i va agrair 
la feina de tothom, especial-
ment de Maria Mas i Marta 
García, regidores del PSC que 
abandonen el Ple. L’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, també va 
tenir un agraïment per la tasca 
de tothom, regidors, mitjans 
de comunicació, treballadors 
municipals i ciutadania en 
general i va desitjar sort a tot-
hom: “Lamentem coses que 
han passat, però la ciutat ha 
millorat, ens seguirem trobant 
per la ciutat que compartim i 
estimem”.

També hi va haver retrets, 
per exemple, el regidor no ads-
crit Jonatan Cobo, expulsat del 
Partit Popular al març del 2018, 
va alegrar-se que el PP no hagi 
obtingut representació al Ple: 
“Ha tingut el que es mereix”.

Dels 25 regidors, 11 segui-
ran al Ple, mentre que Marta 
García i Maria Mas, del PSC, 
Ariadna Martín i Joan Puntí, 
d’ERC, José Abadías, de C’s, els 
tres regidors de l’AUP, Víctor 
Puig, que ja s’havia desvin-
culat del partit, i els regidors 
no adscrits Sergi García, José 
M. Mateo, M. Dolores Marín, 
Jonatan Cobo i Noèlia Borque, 
no seguiran.

Els regidors van acomiadar el mandat en el darrer Ple. / M.C.

per desactivar una moció de 
censura que havia de portar 
el republicà Xavier Corbera a 
l’alcaldia.

Un mandat que ha acabat 
amb cinc regidors no adscrits 
que han abandonat o han 
estat expulsats del seu partit, 
una anomalia que alguns dels 
portaveus van voler ressaltar a 
la darrera sessió plenària. Pro-
bablement per aquest motiu, 
el darrer Ple del mandat no ha 
estat especialment emotiu, tot 
i les llàgrimes de la regidora 
socialista Marta García, que 
abandona l’executiu, i a qui 
alguns grups de l’oposició van 
agrair la feina feta a Serveis 
Socials, i de les paraules d’Ana 
M. Martínez, alcaldessa en 
funcions, que es va emocionar 
quan va recordar els treballa-
dors municipals que han mort 
durant el mandat.

Pel que fa a la majoria de 
portaveus, en general tots van 
agrair a la plantilla municipal 
la seva tasca, així com als 
seus companys regidors i van 
desitjar sort i encerts tant per 
aquells edils que abandonen 
el Ple com per aquells que es 
queden. 

A les intervencions, el por-
taveu de Veïns per Rubí (VR), 
Toni García, va apuntar que 
acomiadaven un “mandat 
manifestament millorable”, 
mentre que Víctor Puig, por-
taveu de CDC, va fer un repàs 
dels reptes de futur que té 
Rubí al davant i va encoratjar 
els representants polítics a 
“avançar cap a noves formes 
de democràcia”. 

Ànnia García, portaveu 
d’ICV, va referir-se al final de 
l’etapa d’ICV al Ple rubinenc: 
“Hem tingut errors i encerts, 
però assumim el seu llegat i el 
mantindrem orgullosos”. Per 
la seva banda, el portaveu de 
l’AUP, Jordi Muntan, va apun-

Concentració coincidint amb 
el final del judici al Suprem

La concentració va aplegar unes 150 per-
sones. / M.C.
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ERC demana al futur 
govern parti cipar en els 
grans projectes de ciutat
Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) ha demanat 
al futur govern de la ciutat, 
que s’ha de conformar un 
cop consti tuït el Ple, que els 
ti ngui en compte a l’hora de 
projectar els grans projectes 
de ciutat. “Volem i exigim 
parti cipar en els grans projec-
tes de la ciutat, no avalarem 
cap projecte ni proposta si 
no hi podem parti cipar des 
del principi, la ciutat és de 
tothom i creiem que cal te-
nir en compte a tothom”, ha 
especifi cat el candidat de la 
formació, Xavier Corbera.

Pel que fa als resultats 
electorals, Corbera afirma 
que han deixat un Ple amb 
dos blocs i que han decidit 
donar la majoria a “un PSC 
que compra voluntats políti -
ques, impulsa projectes po-
líti cs mediocres i no diu tota 
la veritat, per no parlar de la 
uti lització de temes al més 
pur esti l del Parti t Popular de 
Xavier García Albiol”.

D’altra banda, el líder 
republicà afi rma que la seva 
tasca en el nou mandat serà 
“fi scalitzar l’acció de govern 

fent una oposició contun-
dent, però constructi va, vet-
llant i posant la ciutat per 
davant, picant les portes que 
calgui per tenir l’Escola del 
Bosc, l’hospital o la millora 
de l’espai públic”.

Per últi m, també va ma-
nifestar que cal “defensar 
els drets fonamentals i que 
tothom pugui escollir i deci-
dir com vol que sigui aquest 
país”. / M.C.

El nou Ple de l’Ajuntament es consti tuirà 
aquest dissabte a la Biblioteca
La candidata socialista Ana María Martí nez, com a cap de la llista 
més votada, la del PSC, serà escollida de nou alcaldessa de la ciutat 
REDACCIÓ

La Biblioteca Mestre Martí  
Tauler acollirà aquest dis-
sabte 15 de juny la sessió 
consti tuti va del nou Ple de 
l’Ajuntament de la ciutat. 
L’acte, que començarà a les 
12 hores, s’iniciarà amb la 
consti tució de la Mesa d’Edat, 
que estarà formada pel regi-
dor de més edat i el regidor 
més jove. En aquesta ocasió, 
l’edil de més edat és Robert 
Masalías (ERC), que presidirà 
aquest òrgan juntament amb 
Annabel Cuesta (PSC), la regi-
dora més jove.

Després de comprovar les 
credencials dels regidors elec-
tes, tràmit que s’acostuma a 
realitzar abans de l’inici de 
la sessió, es procedirà al ju-
rament o promesa del càrrec 
per part dels 25 represen-
tants municipals als quals la 
ciutadania ha escollit.

D’aquesta manera, el 
plenari de l’Ajuntament fi ns 
al 2023 estarà format per 10 

regidors del Parti t dels So-
cialistes de Catalunya (PSC), 
7 edils d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (ERC), 3 
d’En Comú Podem (ECP), 3 
de Ciutadans (Cs), 1 de Veïns 
per Rubí (VR) i 1 d’Alternati va 
d’Unitat Popular (AUP).

A conti nuació, es proce-
dirà a l’elecció de l’alcalde o 
alcaldessa. Poden ser candi-
dats tots els regidors i regido-
res que han encapçalat llistes 
electorals. El president de la 
Mesa d’Edat preguntarà a 
cada grup si presenten can-

didat o candidata.
Un cop proclamades les 

possibles candidatures es 
procedirà a la votació, que a 
Rubí, és secreta en una urna. 
Per ser alcalde o alcaldessa 
cal una majoria absoluta de 
regidors, és a dir, mínim 13 
vots. Si cap dels candidats 
aconsegueix aquesta majo-
ria, automàti cament queda 
proclamat alcalde o alcal-
dessa el candidat de la llista 
més votada.

Tot apunta que l’actual 
alcaldessa en funcions, la so-
cialista Ana M. Martí nez, com 
a cap de la llista més votada 
serà escollida de nou màxi-
ma representant municipal. 
Els socialistes ja han iniciat 
converses amb alguns parti ts 
de cara a garanti r l’estabilitat 
d’un govern en minoria.

L’alcaldessa haurà de 
formar el futur govern i en 
un màxim de 30 dies ha de 
convocar el Ple per donar 
compte de l’estructura de 
l’executi u.

La sessió d’investi dura es podrà seguir via ‘streaming’ per la web 
municipal i la de Ràdio Rubí i també s’habilitaran pantalles al vestí bul 
de la Biblioteca. / Arxiu
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Rubí Acull i Rubí Solidari impulsen 
un acte a la ciutat coincidint amb 
el Dia Mundial del Refugiat

Unes 200 persones es tornen a manifestar 
contra el centre de menors

Rubí Acull, Rubí Solidari i les 
més de quaranta entitats 
de la ciutat que van signar 
al maig un manifest a favor 
de l’acolliment a Rubí dels 
menors estrangers sense 
família estan organitzant 
un acte per commemorar 
que el 20 de juny és el Dia 
Mundial del Refugiat.

L’acte, que tindrà lloc 
dijous vinent 20 de juny, 
arrencarà a les 19 hores a 
les portes de l’Ajuntament. 
Durant aquest, es llegirà un 
manifest redactat pels or-
ganitzadors i comptarà amb 
el testimoni d’alguns dels 
refugiats que fa temps que 
conviuen a la ciutat. També 
es compar� rà l’experiència 
d’alguns joves que quan van 
arribar aquí també van ser 
menors estrangers sense 
família i ara ja es troben 
totalment integrats, així com 
professionals que en l’actu-
alitat estan treballant amb 
aquests joves i adolescents 
nouvinguts.

L’acte també comptarà 
amb la participació d’un 
membre d’una ONG d’àm-

REDACCIÓ

Prop de 200 persones es 
van manifestar dijous de la 
setmana passada a la tarda 
pels carrers de la ciutat per 
mostrar el seu rebuig a la 
instal·lació a l’Hotel Terra-
nova d’un centre de menors 
estrangers no acompanyats. 
Convocats per la plataforma 
Stop Centre de Menors, els 
veïns van sor� r des de Can 
Rosés i van creuar la ciutat 
fi ns a arribar a la plaça de la 
Nova Estació.

Sota pancartes on es 
podia llegir ‘Acoger no pu-
ede ser un negocio’ i crits 
de ‘DGAIA, dimisión’, els 
manifestants, vestits de 
color vermell, van voler 
deixar clar el seu rebuig a la 
instal·lació del centre, que 
la Generalitat volia obrir 
aquest mateix mes. A la ma-
nifestació, com és habitual, 
hi va assis� r l’alcaldessa en 
funcions, Ana M. Mar� nez, 
i altres regidors del govern 

Manifestants, a la plaça de la Nova Estació. / Carla Abril

REDACCIÓ

El Club Escola de Futbol Can 
Mir, l’Associació No Limits 
contra el càncer infan� l, i 
l’esplai Riu Roig han signat 
un manifest “a favor de 
l’acolliment, la convivència 
i els drets de les persones 
davant la situació d’emer-
gència social que fa neces-
sària l’acollida a la nostra 
ciutat de menors no acom-
panyats”. Les en� tats ja han 
avançat que treballaran per-
què, si el centre de menors 
estrangers sense família 

s’ubica a Rubí, aquests joves 
puguin realitzar activitats 
espor� ves i socials que afa-
voreixin la seva integració a 
la ciutat. També han fet una 
crida a altres en� tats de la 
ciutat perquè s’impliquin i 
es creïn espais de trobada i 
treball en xarxa.

Les associacions han 
recordat que Rubí sempre 
ha estat una ciutat acolli-
dora de persones vingudes 
d’altres comunitats i d’altres 
països i que consideren “im-
prescindible treballar per 
l’acolliment d’aquells que 

han hagut de deixar els seus 
països, fugint de situacions 
de confl icte bèl·lic, perse-
cució per les seves idees, 
manca de mitjans bàsics de 
subsistència o explotació i 
sense l’acompanyament de 
les seves famílies”.

A més, assenyalen que fa 
temps que treballen des de 
diferents àmbits per la so-
lidaritat, el respecte mutu, 
la convivència, la diversitat, 
la inclusió, la jus� cia social, 
la cooperació i en defensa 
dels drets fonamentals que 
són inherents a qualsevol 

persona per sobre de la 
condició social, econòmica 
o origen.

Per tot això, les en� tats 
insten les diferents admi-
nistracions a establir els 
models integrals necessaris 
i les eines comunitàries que 
afavoreixin la inclusió i la 
convivència. A més, també 
volen que facin un esforç 
informa� u, pedagògic i de 
sensibilització amb els veïns 
acollidors que esvaeixin els 
perjudicis i les pors com 
a resultat de la desinfor-
mació.

El CEF Can Mir, No Limits i l’esplai Riu Roig fi rmen 
un manifest a favor de l’acolliment i la convivència

bit català que explicarà als 
assistents l’origen del Dia 
Mundial del Refugiat i de la 
problemàtica general dels 
refugiats.

En una segona part de 
l’acte, més lúdica, s’oferiran 
actuacions de música i dan-
sa de tot el món, així com la 
lectura de poemes.

D’altra banda, en el marc 
del Dia Mundial del Refugiat, 
dimarts vinent 18 de juny 
tindrà lloc la xerrada ‘Els 
menors no acompanyats 
més enllà dels estereo� ps’. 
La conferència � ndrà lloc a 
la Biblioteca Mestre Mar�  
Tauler a les 19 hores. / DdR

Un dels cartells de la manifesta-
ció que es va fer a favor d’acollir 
els menors. / Arxiu-Carla Abril

del PSC.
La plataforma Stop Cen-

tre de Menors, que organit-
za casserolades cada dia a 
les 21.30 hores, també ha 
anunciat que es manifesta-
ran tots els dijous fi ns que la 
Direcció General d’Atenció a 
l’Adolescència i la Infància 
desisteixi de � rar endavant 
el projecte.

Segons expliquen, els 
seus motius per rebutjar 
aquest centre de menors 
estrangers no és per la seva 
procedència, sinó perquè 
entenen que concentrar 80 
adolescents en un centre 
residencial, al costat de 
cases unifamiliars, prope-
res a un polígon, en un 
barri amb baixa densitat 

demogràfi ca i sense serveis 
pròxims, “va en contra de 
tota lògica socioeduca� va, 
una lògica que hauria de 
buscar l’acompanyament, la 
formació i la inclusió social 
dels nouvinguts”.

També mostren preo-
cupació per la seguretat i 
insisteixen que volen acollir, 
però “així no”.



Divendres, 14 de juny de 2019ACTUALITAT 5

Rubí Sense Abocadors convoca 
una concentració contra Can Balasc
REDACCIÓ

La plataforma Rubí Sense 
Abocadors ha convocat una 
concentració per aquest 
divendres a les 18 hores a 
Can Balasc, una mobilitza-
ció a la qual s’ha sumat el 
Consell Escolar de l’escola 
Rivo Rubeo, que ha citat 
la comunitat educativa a 
les 17.30 hores davant de 
l’escola per anar tots junts, 
ves� ts amb samarretes ver-
des, fi ns a Can Balasc.

La plataforma i la co-
munitat educativa volen 
mobilitzar la ciutadania per 
expressar el seu rebuig al di-
pòsit controlat, unes instal-
lacions que estan situades a 
poc més de 200 metres d’un 
nucli d’habitatges i a menys 
d’1 km del Rivo Rubeo.

La manifestació és la 
resposta de la plataforma i 
la comunitat educa� va del 
Rivo Rubeo a la sol·licitud 
per part de l’empresa de 
la llicència ambiental a la 
Generalitat de Catalunya. 
El projecte està ara en ex-

posició pública i fi ns al 17 
de juliol es poden presentar 
al·legacions. En aquest pro-
jecte, segons ha denunciat 
la plataforma, el gestor de 
Can Balasc, del Grupo TMA, 
pretén incloure més tones 
i més hectàrees respecte 
al projecte inicial. Un pro-

jecte que està avalat amb 
una sentència del Tribunal 
Superior de Jus� cia de Ca-
talunya (TSJC) com a dipòsit 
de residus no perillosos.

En cas que la Generalitat 
de Catalunya doni llum ver-
da a la llicència ambiental, 
encara quedaria el tràmit 

urbanís� c que l’Ajuntament 
va denegar fa uns dies per 
manca d’informes sectori-
als. Tot i això, des de la pla-
taforma temen que amb la 
llicència ambiental, l’empre-
sa comenci l’ac� vitat sense 
el permís urbanís� c, tal com 
ja va fer a Can Carreras.

L’abocador de Can Balasc està ul� mant els permisos per poder obrir el dipòsit. / Mariona López

Millores en 
l’aparcament del 
carrer Mallorca
L’Ajuntament de Rubí ha 
asfaltat un solar al carrer 
Mallorca que la ciutadania 
fa servir com a aparcament, 
davant de l’escola Teresa Al-
tet. D’aquesta forma, s’han 
millorat les condicions del 
paviment i s’han redistri-
buït les prop de 40 places 
d’estacionament per fer-les 
més opera� ves. D’altra ban-
da, l’Ajuntament també ha 
reparat el ferm dels carrers 
Magallanes i Calderón de la 
Barca. / DdR

Obertes les paradetes de 
venda de petards
Fins al 23 de juny, 8 parade-
tes de venda de material pi-
rotècnic estaran obertes per 
diversos punts de la ciutat, 
coincidint amb la proximitat 
de la revetlla de Sant Joan. 
Aquestes estan situades a 
la C-1413, al passeig de Les 
Torres, a l’avinguda Caste-
llbisbal, al carrer Atenes, a 
l’avinguda Comas i Solà, a 
l’avinguda Olimpíades i al 
carrer Marconi.

Pel que fa a les recoma-
nacions sobre la manipulació 

de petards, aquests no s’han 
de guardar a la butxaca, no 
es poden subjectar amb les 
mans ni a prop de la cara ni 
el cos, s’han d’encendre amb 
mitjans segurs, no es poden 
tocar els petards que no ex-
ploten abans de mitja hora i 
no es poden llençar petards 
contra ningú. 

També cal tenir en comp-
te que no es poden llençar 
coets a menys de 500 metres 
de zones boscoses per evitar 
incendis. / DdR
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CRISTINA CARRASCO

El Moviment per a unes 
Pensions Públiques Dignes 
(MPPD) de Rubí ha organit-
zat una nova mobilització en 
defensa del sistema públic 
de pensions per a dimarts 
vinent 18 de juny a les 10.30 
hores. La manifestació sor� -
rà de la plaça Pere Aguilera, 
on prèviament realitzaran 
la ja habitual assemblea, 
des d’on es dirigiran al CAP 
Mútua de Terrassa i poste-
riorment cap a l’estació de 
Ferrocarrils.

L’objectiu és anar im-
plicant cada cop més ciu-
tadans en la seva lluita, ja 
que, com explica Manuel 
Pérez, un dels portaveus de 
la plataforma, “els canvis en 
el sistema de pensions que 
volen fer afectaran les pro-
peres generacions, de què 
viurà un treballador quan 
deixi de produir si no té una 

Dimarts 18 de juny, úl� ma mobilització 
dels pensionistes abans de l’es� u 

pensió?”, es pregunta.
Aquesta mobilització 

serà la darrera abans de 
l’es� u. Tot i això, els pen-
sionistes no abandonaran 
la lluita, ja que a par� r del 
dimarts 17 de setembre 
reprendran les assemblees i 
les accions, “amb la mateixa 
força o més”.

El col·lectiu ha fet un 
balanç positiu de la feina 
feta fins al mes de juny: 

assemblees cada dimarts, 
manifestacions a la ciutat i 
a altres municipis com Bar-
celona o Terrassa, i trobades 
amb associacions de veïns 
per explicar les reivindica-
cions. Malgrat tot, entenen 
que la lluita s’ha de mante-
nir perquè fi ns al moment 
“només hem aconseguit 
aturar la caiguda lliure que 
el sistema públic de pensi-
ons portava a Espanya”.

La pluja va fer baixar la par� cipació a l’assemblea de pensionistes 
d’aquests dimarts. / Cedida

El col·lec� u fa un balanç posi� u de l’any i mig de lluita, però avança que 
seguiran defensant el sistema públic de pensions fi ns que faci falta

“Exigim respecte 
i jus� cia”

Juan Antonio Mestanza, 
també portaveu de la pla-
taforma, assenyala que els 
jubilats i pensionistes estan 
en lluita per una qüestió 
de “respecte i jus� cia”. “A 
molts, com a mi, ens van 
treure la infantesa i amb 
8 o 9 anys ja estàvem tre-
ballant”, apunta. “No vam 
poder anar a escola, la jo-
ventut va ser gastada, quan 
començaves a ser algú, 
t’enviaven a la mili, i des-
prés anys de sacrifici per 
� rar endavant una família 
i una casa on estar. Ara a la 
vellesa, hem de viure amb 
pensions de 600 euros i poc. 
On està la justícia?”. Per 
Mestanza, aquestes gene-
racions van aixecar un país 
derruït, sense res, i “ara ens 
qües� onen el nostre dret a 
una jubilació digna”.

Hello international school: un 
centro de idiomas único en Rubí 

Hello International School no 
es el único centro de idiomas 
de Rubí, pero sí puede llevar 
a gala que es un centro único 

en esta ciudad.
Su peculiaridad radica en que destaca por 

ofrecer una enseñanza muy personalizada y 
participativa, impartida en grupos homogé-
neos y reducidos. Ello tiene lugar porque en 
este centro el propósito es, desde hace mas 
de veinte años, conseguir que los alumnos 
lleguen a dominar la lengua que estudian 
de una manera amena, personal y humana. 
Para ello, nada como la transmisión de co-
nocimientos de persona a persona, es decir, 
una relación de profesor a alumno directa, 
sin mediaciones tecnológicas, que no hacen 
sino ralentizar o hacer que el aprendizaje se 
realice de forma más lenta e imprecisa.

Hello International School intenta que 
el alumno se encuentre estimulado para ser 
él el primer interesado en estudiar el idioma, 
Para conseguirlo, la fi losofía del centro es 
hacer unas clases participativas, prácticas y 
comunicativas, basándose en la compren-
sión y la expresión del idioma, tanto en el 
aspecto oral como en el escrito, y pudiendo 
estudiar con un cómodo horario de mañana, 
tarde y noche.

Todas las actividades desarrolladas en 
el centro las realizan profesionales de con-

trastada valía.
Otras disciplinas que se llevan a cabo en 

Hello International School son la prepara-
ción de los alumnos para exámenes ofi ciales 
(First Certifi cate, CAE, Profi ciency, etc.), 
las clases dedicadas a personal de empresa, 
tanto en el centro como en las propias em-
presas, así como un servicio de traducción 
e interpretación realizado por traductores e 
intérpretes profesionales.

En resumen, nos encontramos con 
una academia donde priman las relaciones 
humanas y donde la simpatía se traduce en 
buenos resultados.

Texto cedido por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

Diverses ac� vitats per celebrar 
els tres anys d’Oncolliga

Oncolliga Rubí compleix tres 
anys i per celebrar-ho fa una 
festa el 20 de juny a par� r de 
les 16 hores a la Biblioteca.
L’en� tat ha preparat diver-
ses ac� vitats relacionades 
amb el benestar social. A les 
16 hores serà la benvinguda, 
a la sala Chill Out de l’equi-
pament i a les 16.30 hores 
començarà una ac� vitat de 
musicoteràpia, a càrrec de 
la piscooncòloga i musicote-

rapeuta Patrícia Mar� . A les 
18 hores serà el torn de fer 
chi-kung, amb el professor 
Antonio Pifarré, ja a la ter-
rassa de la Biblioteca. Més 
tard, a les 19 hores, hi haurà 
un taller d’artteràpia amb 
l’ar� sta i terapeuta ar� s� ca 
Joana Demestre. Per acabar 
la jornada de celebració, a 
les 20 hores es farà un be-
renar saludable amb Maria 
Ruiz i La Tata. / DdR

Membres d’Oncolliga Rubí, amb els coixins solidaris de l’en� tat, a 
l’Ateneu. / Cedida
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Bon ambient a la 14 edició de la Bo� ga al Carrer

REDACCIÓ

Fins a 104 comerciants de 
Rubí van par� cipar durant 
tot el dissabte en una nova 
edició de la Bo� ga al Carrer. 
De 10 a 21 hores, les pa-
radetes es van ubicar a les 
places de Catalunya, Doctor 
Guardiet i Pere Esmendia, a 
més dels carrers avinguda 
Barcelona, Francesc Macià, 
Maximí Fornés, Pere Esmen-
dia i Magí Raméntol. Comerç 
Rubí ha fet una valoració 
posi� va de l’ac� vitat, que té 
per objec� u “promocionar 

el comerç local”.
L’assistència de públic 

a la fira comercial va ser 
desigual segons el moment 
del dia. Així, el president de 
l’en� tat, Miquel Ortuño, ex-
plica que al ma�  i el migdia 
va estar molt animat, men-
tre que a la tarda hi va haver 
estones de tot. “Va anar 
molt bé, també depenent 
del sector, la valoració que 
fem és posi� va, però sempre 
hi ha coses a millorar, farem 
algunes valoracions amb la 
junta de l’en� tat”.

Més enllà de les diverses 

promocions i ofertes de les 
botigues rubinenques, hi 
van haver diverses ac� vitats 
complementàries des� nades 
a atraure més gent al carrer 
i crear un bon ambient. Es 
van fer tallers de rebos-
teria, demostracions, una 
exposició de cotxes an� cs, 
sortejos, tallers infan� ls, jocs 
gegants, patchwork, manu-
alitats o degustacions. I, a 
banda d’això, també van te-
nir lloc diverses exhibicions 
de ball i dansa, espectacles 
i� nerants, els concerts de la 
Societat del Blues de Rubí, 

un campionat d’escacs i una 
cercavila amb el Bòjum.

Especialment par� cipa� -
va va ser l’ac� vitat ‘Rubigui-
em’, que mostrava una expo-
sició de fotografi es an� gues 
de la ciutat i que es calcula 
que van visualitzar prop de 
800 persones. A banda, 160 
nens van participar en el 
taller de pintar cares i 130 
al taller de clauers.

La Bo� ga al Carrer, que 
va comptar amb la col-
laboració de l’Ajuntament de 
Rubí, també va fer una reco-
llida solidària d’aliments.

Centenars de rubinencs van passejar per l’ac� vitat. / J.A. Montoya Els comerciants anunciaven ofertes i promocions. / J.A. Montoya

La Serreta estrena un mural en 
el marc del projecte #Desafi em 
l’assetjament LGTBifòbic

Alumnes del Torrent dels Alous 
exposen els seus avenços en la 
recerca de nous an� biò� cs

L’ins� tut La Serreta va in-
augurar dijous el mural 
al voltant de la temàtica 
‘Singularitat i Diversitat’, 
que l’alumnat ha pintat 
en una de les parets de 
l’ins� tut. Aquesta inicia� va 
s’emmarca en el projecte 
#Desafiem l’assetjament 
LGTBIfòbic que impulsa 
Rubí Jove amb la voluntat 
d’implicar els tres centres 
educa� us par� cipants ─La 
Serreta, Torrent dels Alous 
i Duc de Montblanc─ en la 
prevenció d’aquest tipus 
de bullying i l’acceptació 
de la diversitat sexual i de 
gènere. 

Alumnes de batxillerat cien-
� fi c de l’ins� tut Torrent dels 
Alous van presentar públi-
cament la setmana passada 
els avenços que han fet en 
la recerca de microorganis-
mes productors de nous 
an� biò� cs al sòl de Rubí. La 
seva inves� gació s’emmarca 
en el projecte internacional 
Small World Inicia� ve-Micro 
Món, desenvolupat en col-
laboració amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB).

Durant cinc sessions, 
els estudiants del Torrent 
dels Alous han treballat 
recollint mostres, sembrant 
i aïllant possibles candidats 
bacterians a produir nous 
antibiòtics. En tot aquest 

En el cas de La Serreta, 
es va optar per pintar un 
mural sobre la temàtica 
‘Singularitat i Diversitat’. 
Al Torrent dels Alous, s’ha 
obert un Punt Rainbow on 
s’atendrà l’alumnat que ho 
necessi�  dos cops per set-
mana. A més, s’ha impulsat 
l’emissió de música rela-
cionada amb el moviment 
LGTBI als canvis de classe 
i l’organització d’activi-
tats lúdiques i divulga� ves 
sobre el tema durant les 
jornades de portes obertes 
del 14 i 15 de juny. En el 
Duc, també elaboraran un 
mural. / DdR

procés, han � ngut l’acom-
panyament d’estudiants de 
microbiologia, microbiolo-
gia ambiental i biotecnolo-
gia de la UAB, que els han 
fet de professors i els han 
introduït en la metodologia 
cien� fi ca.

Aquest projecte es va 
posar en marxa el curs 
2017-2018 a universitats de 
14 països diferents. Des del 
punt de vista pedagògic, els 
seus objec� us són animar 
els estudiants a conèixer i 
cursar carreres cien� fi ques 
i formar-los per aplicar el 
mètode i el pensament cien-
� fi c. També vol conscienciar 
la població sobre la greu 
problemàtica de la resis-
tència als an� biò� cs. / DdR

Un moment de la presentació. / Carla Abril

Festa de cloenda de 
l’exposició Trast d’Art

Llaunes recollides al bosc i exposades a la Biblioteca. / Mariona López

L’en� tat Caçadors de Tras-
tets, que ha organitzat la 
mostra que està ubicada 
des de l’abril a la Biblioteca, 
ha organitzat una festa de 
cloenda de l’exposició que 
� ndrà lloc el 20 de juny de 
19 a 21 hores.

Durant aquesta, hi haurà 
la música de l’ar� sta local 
Sergi Estella, a més de còc-
tels, aperi� us i un obsequi 
per als assistents.

L’exposició no només és 
una mostra de la gran quan-
� tat de residus que l’en� tat 
ha recollit durant els úl� ms 
anys en els boscos de Rubí, 
sinó també un recull de la 
feina realitzada aquest any. 
Així, a més de les batudes 
per recollir objectes, l’en� -
tat ha fet diverses ac� vitats 
relacionades amb l’art com 
a eina sensibilitzadora cap 

al respecte al medi ambi-
ent. També ha impulsat el 
Trast Lab, un projecte col-
labora� u per desenvolupar 
eines i crear sinergies entre 
centres docents, l’en� tat i la 
Biblioteca.

La mostra, que porta per 
� tol ‘Trast-Art’, ha comptat 
amb la par� cipació de diver-
sos ar� stes locals com Miqui 
Cardona, Roser Aguilar, En-
ric Larreula, Sergi Marcos, 
Sandra Bea, Sonia González 
‘La Cuchu’, Carles Merca-
der, Carme Llop, Miquel 
Mas, Ariadna Sotelo i Rafa 
Gascón. 

Es tracta d’una exposició 
mul� disciplinària que com-
bina fotografies, pintures, 
escultures, collages i vinye-
tes, amb panells de residus, 
principalment de llaunes i 
papers de plata. / DdR

Mural que es pot veure a l’ins� tut La Serreta. / Localpres-Ajuntament
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REDACCIÓ

Rubí par� cipa des de 2014 al 
programa Cultura Emprene-
dora a l’Escola (CuEmE), que 
desenvolupa la Diputació de 
Barcelona en col·laboració 
amb les àrees de Promoció 
Econòmica i Educació dels 
municipis participants. En 
el marc d’aquesta inicia� va 
pedagògica, l’alumnat crea 
i ges� ona una coopera� va 
amb el suport dels serveis 
municipals. En el cas de 
Rubí, tècnics de l’Ofi cina de 
Serveis a l’Empresa (OSE) 
van visitar fa uns mesos 
les escoles participants i 
van ajudar l’alumnat en el 
procés de constitució de 
les seves respectives coo-
pera� ves.

Durant el curs 2018-
2019, ha participat del 
projecte l’alumnat de 5è 

de primària de les escoles 
Montessori, Pau Casals, 
Rivo Rubeo i Teresa Altet. 
Els infants han cons� tuït nou 
coopera� ves, que a principis 
de juny van instal·lar-se a 
la plaça de Catalunya per 
vendre els seus productes: 
Pauperativa i Mercapauca 
del Pau Casals, Montessori 
in world, Monte Mix i I.C.M 
de l’escola Montsessori; 
Coopecraks i Difer&Crea del 
Teresa Altet i CRA5 i OFAM5 
del Rivo Rubeo.

Per l’alcaldessa en fun-
cions, Ana M. Mar� nez, el 
procés de creació de les 
cooperatives permet que 
aquests nois i noies “adqui-

REDACCIÓ

L’Ajuntament obre una 
nova convocatòria de sub-
vencions en la modalitat de 
concurrència competitiva 
dirigides al teixit associa� u 
del municipi. 

Entre aquestes, hi ha 
subvencions des� nades a 
projectes d’ac� vitat de les 
associacions de veïns, tant 
pel que fa a despeses de 
subministraments i lloguer 
d’immobles, com per la di-
namització cultural i social 
dels barris. 

Pel que fa a les subven-
cions des� nades a ac� vi-
tats espor� ves per a asso-
ciacions o clubs espor� us, 
hi ha ajuts per activitats 
de caràcter puntual o per 

Nova convocatòria de subvencions per a en� tats

REDACCIÓ

Les jornades tècniques són 
una de les eines del Rubí 
Brilla per consolidar i am-
pliar l’espai d’intercanvi de 
bones pràctiques i casos 
d’èxit d’efi ciència energè� ca 
entre les empreses. La 16a 
jornada tècnica, que � ndrà 
lloc el 19 de juny, se centrarà 
en l’autoconsum energè� c 
en el sector industrial.

L’aprovació del Reial De-
cret 244/2019 del 5 d’abril 
permet avançar en el desen-
volupament de l’autocon-
sum energè� c. Aquest nou 
context normatiu promou 
l’autoconsum com a eina 
de millora de la competi-
tivitat empresarial, inclou 
per primer cop a Espanya 
el concepte d’autoconsum 
compartit, simplifica els 
processos administra� us i 

Selecció d’immobiliàries del 
col·lectiu API

Gestionem conjuntament el teu immoble

Amb nosaltres guanyes 
temps i rendibilitat

maxim

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

Ara també a Rubí 
i Cerdanyola!

L’autoconsum en el sector industrial centrarà 
la 16a jornada tècnica de Rubí Brilla

temporada. En les subven-
cions des� nades a en� tats 
culturals, s’ofereix suport 
econòmic a activitats de 
creació i difusió literària; a 
programacions i jornades 
d’ac� vitats musicals, a ac-
� vitats de creació i difusió 
de les arts escèniques, a 
activitats de promoció i 
difusió de la cultura po-
pular i tradicional catala-
na, i també de la cultura 
popular i tradicional de la 
resta d’Espanya. També es 
contemplen ajuts per la 
difusió i promoció del col-
leccionisme, per projectes 
d’activitat de les entitats 
d’educació en el temps de 
lleure i ajuts als infants que 
participen d’activitats de 
lleure educa� u. 

En l’àmbit juvenil, hi ha 
ajuts per fomentar la par-
� cipació dels joves en els 
diferents àmbits de la ciu-
tat, mentre que també hi 
ha una línia per a la millora 
de la salut de la ciutadania 
de Rubí.

Pel que fa a les enti-
tats de cooperació hi ha 
subvencions per a activi-
tats de sensibilització de 
cooperació internacional i 
d’educació per la pau. 

En la modalitat de sub-
vencions des� nades a en-
� tats d’acció social, hi ha 
suport a projectes d’inclu-
sió social i a projectes a la 
infància i a l’adolescència. 

Finalment, es contem-
plen subvencions per a 
en� tats de protecció i de-

fensa del medi ambient i 
del territori i per en� tats 
de protecció i defensa dels 
animals.

Les en� tats que desitgin 
sol·licitar una subvenció 
han de lliurar la sol·licitud, 
juntament amb la docu-
mentació prescrip� va, dis-
ponible a la Seu Electrònica 
de l’Ajuntament a l’apartat 
de tràmits per a en� tats, 
a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania. El termini de 
sol·licituds s’estendrà fi ns 
al 2 de juliol.

Les en� tats que desit-
gin més informació poden 
contactar amb el seu servei 
municipal de referència per 
tal que es puguin resoldre 
els possibles dubtes que 
sorgeixin.

tècnics per les instal·lacions 
d’autoconsum i, com a con-
seqüència de l’eliminació de 
l’impost al sol, obre la porta 
a la ges� ó dels excedents 
energè� cs. El sector indus-
trial és el major consumidor 
d’energia de Rubí, per da-
vant dels sectors domès� c, 
comercial i públic; per això 
és un sector indispensable 

per avançar en l’efi ciència, 
l’estalvi energè� c i l’ús de 
renovables del municipi.

La jornada del dia 19 
s’ha dividit en dues taules 
rodones: una dedicada a 
l’autoconsum elèctric a la in-
dústria i una altra que girarà 
al voltant de l’autoconsum 
tèrmic en el sector industri-
al. Joan Brossa, màrque� ng 

director- Electric Vehicle and 
Renewable Energy Division 
de Circutor; Alfred Puig, soci 
director de Sud renovables i 
Ricard Pedrola, responsable 
de solucions energè� ques 
d’Estabanell Energia seran 
els protagonistes de la taula 
sobre autoconsum elèctric 
i Marc Cortina, mànager 
del Clúster de Biomassa de 
Catalunya; Joan Vila, CEO 
de LC Paper i Isidre Alférez, 
director comercial d’Imartec 
parlaran de l’autoconsum 
tèrmic. Després de les ex-
posicions inicials de cada 
taula, s’obrirà un torn de 
preguntes.

Les persones interessa-
des a assis� r a la jornada 
cal que facin una inscripció 
prèvia gratuïta a través del 
web municipal, on també 
es pot consultar el programa 
complet.

Cinc anys d’emprenedoria 
a les escoles de Rubí

reixin capacitats, habilitats 
i valors que di� cilment es 
poden aprendre d’una al-
tra manera que no sigui a 
través de l’experiència” i 
ha recordat que també han 
desenvolupat  competències  
personals  relacionades amb 
“l’autonomia i la presa de 
decisions, la refl exió i l’as-
sumpció de les conseqüèn-
cies dels propis actes”.

Cultura Emprenedora 
a l’Escola fomenta l’esperit 
emprenedor i les competèn-
cies bàsiques en el cicle su-
perior d’educació primària. 
El projecte defensa els be-
nefi cis d’incorporar aquesta 
cultura al dia a dia de les es-
coles: augment de la relació 
entre el sistema educa� u i el 
produc� u, increment de la 
qualitat del treball, millora 
dels resultats educatius i 
promoció de l’adquisició 
d’un conjunt de capacitats, 
habilitats i valors ú� ls que 
capaciten les persones en 
l’impuls dels seus projectes 
professionals i vitals.

A més, els benefi cis de 
les coopera� ves es des� na-
ran a en� tats solidàries.

Han par� cipat 
les escoles 
Montessori, Pau 
Casals, Rivo Rubeo 
i Teresa Altet

Les jornades tècniques permeten l’intercanvi de bones pràc� ques i 
casos d’èxit. / Localpres-Ajuntament de Rubí



Dimecres es va posar el punt fi nal 
al mandat 2015-2019, una etapa 
política convulsa, tensa, turbulenta 

i en moltes ocasions amb un comportament 
més que qüestionable per part dels càrrecs 
electes. Tal és la tensió política que hi ha 
hagut durant els darrers anys que fi ns i tot 
en el darrer Ple del mandat, que acostuma a 
ser una sessió distesa, emotiva i abundant en 
elogis i agraïments, es va respirar un ambient 
fred i una certa agror.

Certament, el mandat que conclou pas-
sarà a la història amb molta més pena que 
no pas glòria, i ja no per la feina que hagi 
pogut o no desenvolupar el govern, sinó per 
les alteracions i anomalies que s’han viscut 

en el Ple. Un de cada cinc regidors ha trencat 
amb el seu partit polític, formacions amb 
les quals es van presentar a les eleccions i 
van ser escollits. Un, el gran protagonista 
del mandat, ho va fer per entrar al govern i 
desactivar una moció de censura que havia 
gestat la major part de l’oposició. Dos més 
van abandonar el seu grup municipal per 
discrepàncies amb el partit i uns altres dos 

van ser expulsats de la seva formació política. 
Un mandat que ha fi nalitzat amb 7 regidors 
de govern, dels quals dos només tenien una 
dedicació de mitja jornada, acumulant la 
resta multitud de competències i àrees.

Per sort, el mandat ha arribat al seu fi nal i 
un de nou està a punt de començar: demà es 
constituirà un nou Ple de l’Ajuntament, que, 
en principi, tornarà a investir Ana M. Martí-

nez, la candidata socialista com a alcaldessa. 
Aquest cop, amb més majoria i amb menys 
partits polítics amb representació. Un fet 
que, si més no, hauria de permetre governar 
amb més estabilitat i poder tirar endavant, 
d’una vegada per totes, projectes estratègics 
i importants per la ciutat.

No serà fàcil deixar enrere el record fosc 
i ombrívol d’aquest mandat, hi ha molts 
regidors que continuen en el Ple, però cal 
tenir la maduresa sufi cient per passar pàgina, 
refer els ponts trencats i intentar actuar en 
benefi ci de la ciutadania i de la ciutat, fet que 
en aquest mandat no s’ha produït. Aquest 
és, al fi nal, el motiu pel qual la ciutadania 
els ha escollit.

Tornar a començar
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                  12 de juny

Escola Rivo Rubeo @EscolaRivoRubeo

No volem un abocador a 700m de l’escola. No volem l’abocador per 
#rubicity Ens sumem a la concentració convocada per la plataforma 
Rubí sense Abocadors del proper divendres 14 a les 18h. Més detalls 
en aquest enllaç. @AMPARIVORUBEO 

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a les xarxes socials

Ara fa dos anys vaig assistir a uns 
tallers per a professionals de l’edu-
cació social que em van deixar amb 
la mosca darrere l’orella. Aquest 
taller l’impartia la Miriam Ale-
man, de la Cooperativa Candela, 
i tot i aprendre molt, vaig marxar 
incòmoda amb la responsabilitat 
que la dinamitzadora m’acabava de 
carregar, culpant-la perquè m’havia 
sentit interpel·lada i perquè no 
volia, podia, ni sabia com acabar 
amb aquell malestar que m’estava 
fent sentir tot plegat.

Treballant amb infants i joves 
et trobes sovint davant de pregun-
tes que creies saber respondre... 
però no. I hi ha un tema que, tot 
i que pot semblar que tenim molt 
assolit, encara ens porta malde-
caps quan hem de parlar-ne amb 
els infants: la sexualitat. Veiem la 
infància com a etapa pre-sexual i 
assumim que els infants amb qui 
treballem o convivim ni tenen 
interès pel tema ni els toca saber 
“aquestes coses”. Però oblidem la 
importància que té per al nostre 
propi desenvolupament parlar-ne 
obertament!

Les persones construïm no 
només la nostra sexualitat, sinó 
grans expectatives al seu voltant 
amb els missatges que anem rebent 

del nostre entorn. Ens alarma que 
el consum de pornografia entre 
infants i adolescents sembla arribar 
a infants cada vegada més joves, 
però seria bo tenir en compte 
també com afecten altres missatges 
que rebem constantment. Com 
se’ns presenten les relacions a les 
pel·lícules, sèries, cançons...? Ens 
creem un imaginari que genera no 
només pressió, sinó una frustració 
enorme a joves i adolescents que 
veuen que els seus desitjos o pràc-
tiques no poden ser “com el de 
les pel·lícules”. Aquí és on cau la 
importància d’una educació sexual 
transversal, honesta i adequada a 
l’edat dels infants.

Sovint creiem que l’educació 
sexual és explicar als infants “com 
es fan els nadons” quan són pe-
tits i seure a parlar dels condons, 
l’embaràs i les ITS (Infeccions de 
Transmissió Sexual) una mica més 
endavant. Està bé saber tot això, 
però no hi ha cap confl icte entre 
aquesta informació i tot allò que 
durant anys estan rebent de les 
pel·lícules, sèries o cançons. Un 
infant pot i ha d’aprendre des de 
ben petit que el seu cos és seu, que 
té dret a posar límits també, igual 
que els posem els adults. Provem 
de preguntar-li a una criatura si 
podem fer-li un petó o una abra-
çada i respectem-ho. Perquè creixi 
sabent que pot decidir si fer-ne o 
no, i el que és igual d’important: 

que de vegades demanarem una 
abraçada i l’altre ens dirà que no, 
i no-passa-res! Si els grans, els 
nostres referents com a infants, 
ens fan xantatge emocional a canvi 
d’una mostra d’afecte de què ens 
sorprenem quan, ja d’adults, no 
sabem acceptar quan l’altre ens 
demana espai o ens posa límits 
físics o emocionals?

Educació sexual és conèixer el 
nostre cos i saber que no n’hi ha dos 
d’iguals, que el nostre cos mereix 
respecte i cura, igual que el de les 
altres persones. Conèixer com es 
diuen les diferents parts del cos fi ns 
i tot de les que no puguem veure. 
Ajuda saber a què estan exposats 
els infants i parlar-ne, encara que 
sigui en to d’humor, no cal fer grans 
formalitats, naturalitzem certes 
converses i donem espais als infants 
i joves per parlar-ne.

Com a professionals de l’edu-
cació tenim molts espais on fer-ho 
i d’on extreure moments d’inter-
canvi. Un taller de massatges on 
els infants puguin expressar-se, 
posar límits i veure’s amb dret de 
comunicar allò que els agrada i allò 
que no, un taller per a adolescents 
on puguem compartir què té de 
realista el sexe que veiem a les 
pel·lícules, on no trobem ni preser-
vatius ni un pèl al cos, on tothom 
sembla conèixer les preferències 
sexuals de la resta sense creuar una 
paraula, i un llarg etc. En general, 

oferir un espai per parlar i trencar 
falsos mites.

Aquest ideari ple d’expectatives 
que construïm des de la infància al 
voltant de les relacions no només 
inclou tot el conjunt de pràctiques, 
sinó també models molt concrets 
de relació que no tothom pot o vol 
seguir. Vivim en una societat on 
tothom és heterosexual fi ns que es 
demostri el contrari, i ho alimen-
tem dia a dia a base de petites coses 
que sovint passem per alt: referents,  
frases, o el gran exemple dels tallers 
d’educació sexual dels instituts 
centrats a prevenir els embarassos 
i les ITS transmeses a través de 
la penetració. Com si fos l’única 
realitat i pràctica possible! I on les 
altres orientacions i identitats estan 
no només infrarepresentades, sinó 
sovint caricaturitzades o ridiculit-
zades als mitjans (Gràcies, ‘La que 
se avecina’, una gran feina...).

Assumim-ho, els nens i nenes 
amb qui treballem o convivim te-
nen la seva pròpia sexualitat, l’estan 
vivint i construint mentre creixen i 
està bé aprendre quan i on explo-
rar-la, aquests nens i nenes algun 
dia començaran a compartir-la i 
potser serà amb nois, amb noies, 
amb tots dos o amb ningú... I és 
totalment vàlid! Si les persones 
adultes del seu entorn en parlem 
obertament i sense generar expec-
tatives el seu procés d’autoconei-
xement i acceptació serà molt més 

fàcil, especialment quan es tracta 
d’infants i adolescents amb gèneres 
i sexualitats diverses.

Fa un parell d’anys en aquell 
taller la formadora va dir-nos que 
les educadores LGTB*(Lesbianes, 
Gais, Trans i Bisexuals) hem de ser 
presents i visibles, que deixar que 
els infants assumissin les nostres 
identitats era perdre una oportu-
nitat educativa enorme. En aquell 
moment no m’hi vaig veure amb 
cor, em feia massa por exposar-me i 
posar en risc el vincle que costa tant 
de construir. La setmana passada, 
però, amb els infants de 3r i 4t vam 
fer una dinàmica sobre discrimina-
ció i vam parlar de la LGTBfòbia. 
Ara, els nens i nenes del meu grup 
saben que la seva educadora pot 
estimar tant nois com noies (la 
paraula bisexual és una mica difícil 
de recordar!) igual que saben que 
la seva professora de música de 
l’escola està casada amb una dona. 
I espero que el fet de saber-ho els 
faci una mica més conscients de la 
diversitat i responsables davant la 
discriminació.

Em reconec a vegades massa 
optimista, no voldria passar-me 
d’ingènua. Sé que els infants amb 
qui treballo i treballaré mai deixa-
ran de preguntar-me per la meva 
vida personal, però espero que la 
pregunta algun dia no gaire llunyà 
sigui una mica més llarga: “I tu tens 
nòvio… o nòvia?”

Sexe, sexualitat, educació sexual... 
De què parlem amb els infants i adolescents?

Aina Alegre
Graduada en 
Educació Social
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Rubí esquerra.cat

Robert Masalias

Xavi Cots Sandra Casas Òscar Arnaiz

Xavier Corbera Montse Soler Marta Esparza

Des de fa unes setmanes a 
Rubí s’ha generat un soroll 
insistent per la presència 
d’un centre per a menors no 
acompanyats (no l’anome-
nem MENAS perquè algú 
ho pot considerar despectiu, 
com nosaltres mateixos).

Aquest centre vindrà a 
ocupar un antic hotel, que 
fa més de cinc anys que va 
deixar de funcionar, al qual 
finalment se li ha trobat un 
servei. Es tracta d’un edifici 
que deu tenir entre 30 i 
40 anys d’antiguitat i que 
estructuralment està en bon 
estat de conservació.

Aquest equipament, se-
gons la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (DGAIA), 
està destinat a joves entre 
13 i 18 anys que, per dife-
rents causes, han abandonat 
els seus països al continent 
africà.

Tot i  que cadascun 
d’aquests adolescents té els 
seus propis motius per bus-
car unes millors condicions 
de vida en un altre país, està 

Sobre el centre de menors no acompanyats
Rubí Solidari clar que la raó principal no és 

altre que la mesquinesa, ava-
rícia i les guerres provocades, 
en la majoria dels casos, pels 
països i les potències econò-
miques del primer món.

Cal deixar ben clar que 
estem parlant de centres de 
menors no acompanyats que 
no tenen res a veure amb 
centres per a persones que 
han comès algun tipus d’in-
fracció en les seves relacions 
socials.

Quan els veïns van des-
cobrir que s’estaven fent 
obres en aquest equipament 
i que estava destinat a ser 
un centre per a menors, 
els va causar una profunda 
preocupació, en part, per la 
manca d’informació sobre 
el projecte que es volia fer a 
l’antic hotel. Independent-
ment de qui havia de trans-
metre aquesta informació, 
el que és cert és que tant 
l’Ajuntament de Rubí com 
la DGAIA no ho van fer.

Considerem, que és 
obligació de l’Ajuntament 
informar els ciutadans dels 
projectes que es faran al seu 
barri, simplement, perquè és 

el que els correspon quant a 
competències.

Avui ens troben amb el 
fet que, des d’una posició 
de força malentesa, la nos-
tra alcaldessa va suspendre 
el permís d’obres menors 
que inicialment havia estat 
sol·licitat i comunicat, tot 
prenent posicions insensates 
e irraonables, que han causat 
l’enfrontament entre els ma-
teixos veïns del barri.

És cert que això pas-
sava en període electoral 
i és comprensible un cert 
nerviosisme, i la presa de 
posicions aprofitades, però la 
pau social d’un poble no pot 
passar per sobre d’interessos 
electorals.

Malgrat aquest dalta-
baix, avui sabem que hi 
ha voluntat d’obrir aquest 
centre i que el projecte tiri 
endavant. Això significarà la 
recuperació d’un espai buit, 
la creació de més de 60 llocs 
de treball repartits en diver-
ses professions: educadors, 
alfabetitzadors, treballadores 
socials, psicòlegs, traductors, 
metge i infermera, etc.

També sabem que és un 

centre de primera emergèn-
cia, de curta estada, amb un 
servei integral, amb atenció 
en grups reduïts, amb volun-
tat d’integració als serveis i 
equipaments locals i amb 
una assistència de professi-
onals les 24 hores del dia i 
horaris limitats i controlats.

La resposta inicial d’un 
sector del barri va ser molt 
desafortunada, carregant 
sobre aquests joves les set 
plagues d’Egipte en cas que 
es traslladessin en aquest 
centre, i mostrant una manca 
total d’interlocució entre 
les parts, la negació dels 
més radicals a compartir i 
conèixer altres realitats de 
centres d’aquestes mateixes 
característiques, en les quals 
es porta una trajectòria nor-
malitzada i d’entesa amb les 
institucions, associacions 
i serveis de les poblacions 
respectives.

També, en aquest perío-
de, cal reconèixer l’actitud en 
positiu de moltes persones i 
entitats de la nostra ciutat, 
que sense estar cofois amb 
aquest servei, considerem 
que és necessari donar una 

solució digna a unes perso-
nes que han passat ja molt 
temps de la seva curta vida 
per circumstàncies molt 
desesperants.

Volem acabar amb un 
pensament i un poema: un 
pensament que diu que tots 
els que ens hem posicionat 
a favor i en contra d’aquesta 
situació ens preguntéssim 
què ens agradaria que fessin 
les autoritats si això passes a 
algun dels nostres fills o filles 
i/o néts i nétes. I el poema 
que volem exposar és d’una 
il·lustre poetessa catalana, 
Joana Raspall, amb el poema 
“Podries”:

Si haguessis nascut
en una altra terra,
podries ser blanc,
podries ser negre...
Un altre país
fóra casa teva,
i diries “sí”
en una altra llengua.

T’hauries criat
d’una altra manera.
Més bona, potser.
Potser més dolenta.
Tindries més sort

o potser més pega...

Tindries amics
i jocs d’una altra mena;
duries vestits
de sac o de seda,
sabates de pell
o tosca espardenya,
o aniries nu
perdut per la selva.

Podries llegir
contes i poemes,
o no tenir llibres
ni saber de lletra.
Podries menjar
coses llamineres
o només crostons
secs de pa negre.
Podries... podries...

Per tot això pensa
que importa tenir
les mans ben obertes
i ajudar qui ve
fugint de la guerra
fugint del dolor
i de la pobresa.

Si tu fossis nat
a la seva terra
la tristesa d’ell
podria ser teva.
Gràcies.
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CLÍNICA DENTAL

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

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

COPISTERIA

CRISTALLERIA                           

DECORACIÓ LLAR               

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

BIJUTERIA                         

ACUPUNTURA

ACADÈMIA

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

BICICLETES                         

CALÇAT                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES
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MARBRES

MERCERIA                           

ÒPTICA                           

PAPERERIA                           

FERRETERIA                           

FRUITERIA

INFORMÀTICA                           

PERRUQUERIA

PERRUQUERIA
CANINA                               

TALLERS COTXES                           
 

REFORMES                           

ROBA                           

SÒL LAMINAT

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

40€
/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES



CLASSIFICATS

TAROT. Lucy. 646 98 13 08
SE REPARAN PERSIANAS. 
694.506.473 

DIVERSOS

SE ALQUILA hab. 605.282.465

LLOGUER 
I VENDA

CHICA SE OFRECE para cui-
dado ancianos o limpieza por 

OFERTES I 
DEMANDES

GUÀRDIES NOCTURNES
JUNY 2019

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

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

ÇGARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

24.
25. 
26.
27.
28.
29.
30.
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horas. 631.779.15
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores, 
niños y limpieza. Con disp. 612 
529 889
SRA. SE OFRECE para limpieza, 

ME GUSTARIA que me rega-
lasen perrita Yorkshire me-
diana o pequeña castrada. 
660.205.926 Dolores

cuidado ancianos y niños. Ho-
rario mañanas. 637.25.61.40
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Anuncia’t en aquesta secció
Truca’ns al 93 699 77 90

Escales amb estil
Les escales són elements que 
poden donar estil i personali-
tat a la llar. Les possibilitats 
en la seva decoració són 
moltes però el primer pas ha 
de ser escollir el més adequat 
per a l’espai.

El pressupost en aquest 
cas no és el més important. 
Amb pocs diners es poden 
fer grans coses si compteu 
amb la vostra creativitat i 
imaginació. Els ornaments 
simples però elegants són 
els millors, aquí us deixem 
alguns consells.

El lloc dels graons ge-
neralment és poc tingut en 
compte, per no dir oblidat 
en la decoració, però quan 
arriben les visites és el primer 
punt on fi xen la mirada. Les 
plantes interiors són ideals per 
col·locar-les als graons.

La col·locació de quadres 
a la paret també és bona idea. 
L’aspecte visual del vostre 
ambient canviarà amb un pa-
rell d’obres d’art. Si l’escala 
té un replà es pot aprofi tar 
per col·locar un altre element 
decoratiu.

Però si voleu estalviar 
espai podeu instal·lar armaris 
de paret o petits prestatges 
estratègicament col·locats.

Les baranes formen part 
de l’estructura decorativa de 
les escales. Les barres en ferro 
forjat són el millor, encara 
que les barreges amb fusta 
es veuen molt bé també. Tot 
depèn del tipus de construcció 
i estil de la llar.

Per Redacció / AMIC
decoraryreformar.com
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Aquest any, Rodamons de Rubí parti cipa en la Festa 
Major amb l’objecti u de recaptar fons per seguir 
ajudant els animals desemparats de la nostra ciu-
tat. I per això, posarà a la disposició de tothom una 
carpa on es podran delectar hamburgueses veganes, 
elaborades amb productes d’alta qualitat, genti lesa 
del Restaurant Kombu de Sant Cugat, especialitzat 
en menjar macrobióti c i vegetarià. 

A més, en el nostre servei de bar podràs trobar 
patates, begudes i refrescs, així com gaudir dels 
nostres combinats, mojitos i gintonics. 

Una excusa doblement perfecta per sorti r i a més 
col·laborar amb la causa, ja que tots els benefi cis 
aniran desti nats íntegrament a pal·liar i millorar la 
vida de centenars de gats emparats anualment i els 
que estan per arribar. 

Us esperem a l’aparcament ESCARDÍVOL - CARPA 
N. 4 en les següents dates i horaris: 

· Dijous 27 juny de 18h a 4hh 
· Divendres 28 juny de 18h a 5h 
· Dissabte 29 juny de 18h a 6h 
Un moti u més per viure la Festa Major i quina 

millor manera que gaudint de totes les acti vitats 
programades i alhora ajudar a fer la vida més fàcil 
dels gats sense llar de la nostra localitat. 

Us esperem!
Rodamons Rubí

Rodamons de Rubí 
se’n va de Festa Major 

Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí
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El Fes� val de Blues supera els 3.000 
assistents en la seva sisena edició
LARA LÓPEZ

El blues i el jazz van omplir per 
sisè any consecu� u la plaça 
d’Anselm Clavé durant la cele-
bració del Fes� val de Blues de 
Rubí, un esdeveniment anual 
organitzat per la Societat Blu-
es de Rubí entre divendres 7 
i diumenge 9 de juny amb sis 
concerts i una jam session en 
obert. L’esdeveniment va reu-
nir ar� stes i bandes nacionals 
i internacionals, com el duo 
Corey Harris & Hook Herrera, 
músics de talla mundial que 
van portar l’experimentació 
i les arrels del blues davant 
el públic. Al voltant d’unes 
3.000 persones van gaudir de 
la música en directe durant els 
tres dies de fes� val.

L’argen�  José Luis Pardo & 
The Mojo Workers van donar 
el tret de sor� da divendres 
al vespre amb temes origi-
nals en anglès i en castellà 
que combinen blues, soul, 
rock i jazz. Pardo i la banda 
presentaven el disc ‘Philippe 
is’ acompanyat de Pascual 
Monge (bateria) i Guillermo 
Raíces (hammond). El co� tzat 
guitarrista mallorquí Balta 
Bordoy va tornar al fes� val per 

acompanyar la banda espa-
nyola Wax & Boogie. La potent 
veu de la carismà� ca Ster Wax 
va fer ballar el públic rubinenc 
amb un directe ple de ritme 
gràcies també al piano de 
David Giorcelli, el contrabaix 
d’Oriol Fontanals i la bateria 
de Reginald Vilardell.

Dissabte a la nit el punt 
més àlgid va ser el concert de 
Corey Harris & Hook Herrera, 
que amb la veu i guitarra de 
Harris sumada a la gran tècni-
ca amb l’harmònica d’Herrera 
van fer un recorregut pel blu-

es, el reggae i el bolero, entre 
altres variants de la música 
negra. La veu profunda i úni-
ca de l’ar� sta afroamericà va 
fer les delícies del públic, un 
dels màxims exponents gui-
tarristes del moviment Roots 
Music. Abans, Mister Tchang 
va pujar a l’escenari acompa-
nyat de The Bluz Explosion. El 
showman i bluesman francès 
va interpretar els temes de 
west-side blues conjuntament 
amb la seva banda, amb la 
qual porta des del 2011.

Carles Pujante, president 

de la Societat Blues Rubí, 
explica que els músics inter-
nacionals contacten amb el 
festival a través del músic 
argentí Tota. “Tots surten 
encantats de veure com el 
públic valora tant el blues i el 
jazz a Rubí”, afi rma Pujante. El 
moment de màxima afl uència 
es va produir durant els dos 
concerts del dissabte i des de 
l’organització estan “contents 
perquè la gent va aguantar 
fi ns al fi nal tot i ser un � pus 
de blues més tranquil i com-
plex”. El diumenge 9 de juny la 
música va arribar al migdia de 
la mà de Trizia Band, amb una 
animada actuació de la banda 
andalusa de música negra. Al 
vespre, l’actuació de Sweet 
Marta & The Soul Shakers va 
posar punt fi nal al fes� val.

Col·laboració amb la Bo� ga 
al Carrer
Enguany l’organització va re-
pe� r el taller d’instruments 
musicals en col·laboració amb 
la Bo� ga al Carrer dissabte i 
diumenge al matí. El músic 
rubinenc Sergi Estella va coor-
dinar l’ac� vitat de construcció 
de diddley bows, una espècie 

de guitarres d’una única corda 
que els infants van muntar, 
customitzar i finalment van 
tocar uns quants compassos 
de blues. Pujante explica que 
el taller comptava amb mate-

rial per a 200 infants i enguany 
gairebé han esgotat existènci-
es. A més, la Societat Blues va 
organitzar dos concerts a l’illa 
de vianants, un d’ells de la 
banda Dockerys Blues.

Músics de talla mundial com Corey Harris & Hook Herrera van actuar al fes� val. / L.L.

Sweet Marta & The Soul Shakers van posar el punt fi nal al Fes� val 
de Blues. / J.A. Montoya

El públic va gaudir d’un fes� val que cada cop atreu més públic a la 
plaça Anselm Clavé. / J.A. Motonya

Ster Wax va fer ballar el públic amb un gran directe. / J.A. Montoya

L’actuació de Mister Tchang & The Bluz Explosion va ser molt aclamada. / J.A. Montoya
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cultura popular i tradicional

Gran participació a la Festa dels Xatos
reDaCCió

Coincidint amb la Pasqua Granada, 
aquest dilluns Rubí va celebrar la 
Festa dels Xatos i l’Aplec de Sant 
Muç, una tradició històrica que no 
es van voler perdre els centenars 
de persones que es van congregar 
davant de l’esplanada de l’ermita 
de Sant Muç. Els actes es van ini-
ciar a la plaça del Doctor Guardiet 
amb una xocolatada per agafar 
forces abans de pujar cap a Sant 
Muç. A mig camí, la comitiva es va 
aturar a la masia de Can Ramoneda 
per fer un petit refrigeri i un cop ja 
a Sant Muç, es va iniciar la missa 
a l’interior de l’ermita, a càrrec del 
mossèn Joaquim Messeguer.

Després de la missa, va ser el 
torn dels gegants i els gegantons, 
de l’audició de sardanes, a càrrec 
de la cobla Jovenívola de Saba-
dell, de l’actuació dels Castellers 
de Rubí i del tradicional ball dels 
Xatos, protagonitzat pels infants 
de l’Escola de l’Esbart Dansaire. 
Enguany, però, no es va fer l’encesa 
de foc a càrrec dels diables, ja que 
la paella de la Unión Estremeña, 
que habitualment es feia amb 
llenya, es va fer amb gas. Després 
de l’àpat, les danses participatives 
de l’Esbart van posar el punt final 
a la festa.

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

DivenDres 14 de juny

‘Mirant el meu voltant: tible  sar-
danes’
Xerrada a càrrec de Xavier Piñol, 
músic i compositor de sardanes. A 
les 19h a l’Ateneu. 

‘La casa de Bernarda Alba’
A les 20h a l’Ateneu. Org.: Escola 8 
Temps.

‘Raons per fugir’
Dins del Cicle de Cinema Gaudí. A 
les 21h a La Sala. Preu: 4,5€.

Nits d’observacions astronòmi-
ques
A les 21.30h a l’Ateneu. A càrrec 
de l’Associació d’ amics de l’astro-
nomia. 

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

Dissabte 15 de juny

Mostra d’economia social i soli-
dària
De 10h a 15h a la rbla. del Ferro-
carril. Org.: CDR Rubí, ANC i Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Occidental.

Taller de perfecció de cal·ligrafia
A càrrec de Quim Conca. A les 10h a 

l’Espai de Llibres, Lectors al tren!

La Trocalleria
A les 10.30h a la rbla Ferrocarril. 

‘Saps desencriptar un missatge 
secret?’
Ciència i tecnologia en família. A 
les 11h a l’Ateneu. Per a infants de 
8 a 11 anys. 

Hora del conte en anglès
A càrrec de Kids&Us Rubí. A les 11h 
a la Biblioteca. Per a infants d’1 a 
7 anys.

Presentació del llibre ‘El poder del 
poble’
A càrrec de Xavier Milian. A les 12h 
a la rbla. del Ferrocarril. Org.: Racó 
del Llibre.

‘Flamenco de ayer y de hoy’
A càrrec d’Estrellita de Graná, Ma-
nuel el Lagareño, Jessy, Pedro Oliva i 
José M. Gómez. A les 19h a la seu de 
la Peña Flamenca Calixto Sánchez. 
Org.: Peña Calixto Sánchez.

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

DiUMenGe 16 de juny

Sortida a Calonge
A les 8.30h a l’Escardívol. Sortida al 

Baix Empordà dins del cicle Conèixer 
Catalunya. Org.: GCMR-CER.

Ball al Casal
A les 16.30h al Casal de la Gent Gran 
de Rubí. Org.: Casal de la Gent Gran 
de Rubí.

Jam Session
A càrrec de Víctor Puertas i Balta 
Bordoy. A les 19h a la pl. Anselm 
Clavé. Org.: Societat de Blues de 
Rubí.

III Jornada flamenca
A càrrec de Rafael and Almíbar. A les 
20.30h a la pl. Anselm Clavé. Org.: 
Espai Cultural L’Aurora.

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

DiLLUns 17 de juny

Lliurament dels premis del Concurs 
de Punts de Llibre 2019
A les 18h a la Biblioteca.

Assemblea de l’AEUR
A les 18h a l’Ateneu assemblea de 
l’Aula d’Extensió Universitària. 

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

DiMarts 18 de juny

‘Els menors no acompanyats, més 

enllà dels estereotips’
A càrrec de Ainhoa Nadia, educa-
dora social i Daniella Ortiz, militant 
antiracista. A les 19h a la Biblioteca. 
Org.: ARSI. 

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

DiMecres 19 de juny

Sortida cultural a Ripoll
A les 8.30h a l’Escardívol. Sortida per 
visitar el monastir de Ripoll. Org.: 
Casal de la Gent Gran de Rubí. 

Dimecres manetes
Espai d’autoreparació d’aparells 
elèctrics. A les 18h a l’Ateneu.

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

DiJOUs 20 de juny

Festa d’aniversari d’Oncolliga
De 16 a 21h amb diverses activitats 
a la Biblioteca. Org.: Oncolliga.

Cloenda del Club Veus de Dones
Amb la participació de Sandra Rossi. 
A les 18h a la Biblioteca.

Concert de The Minstrels Quartet
A les 18h als jardins de l’Ateneu. 
Cloenda del curs 2018-2019 de 
l’Aula d’Extensió Universitària. Org.: 
AEUR.

Cloenda de la mostra ‘Trast-Art’
De 19h a 21h a la Biblioteca. Org.: 
Caçadors de Trastets.

aGenDa

expOsiciOns
Nus-os. Exposició fotogràfica 
col·lectiva. Inauguració 14 de 
juny a les 19.30h. A l’Antiga 
Estació fins al 20 de juliol.

Retrats de la posteritat. Expo-
sició de Miquel Mas a l’Espai 
de Llibres, Lectors al tren. Fins 
al 2 d’agost.

Apadrinem el patrimoni. Fins 
a l’1 de juliol al  pati del Museu 
Castell.

La memòria de les flors extravi-
ades. Pintures d’Anna Tamayo. 
Fins al 28 de juliol al Celler.

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.

música

Concert d’estiu de 
Dones de Cor pel 
Dia de la Música
La coral Dones de Cor oferirà el 21 de 
juny el concert d’estiu, que enguany 
coincidirà amb el Dia Internacional 
de la Música. L’actuació tindrà lloc 
a l’església de Sant Pere a les 20.30 
hores amb l’acompanyament al pia-
no de Laura Taulera i la direcció de 
Joaquim Sabater. 

El programa del concert inclourà 
la interpretació d’obres de Johannes 
Brahms, Antonin Dvorak i Pau Casals, 
entre altres. La modalitat de paga-
ment serà de taquilla inversa / DdR

Imatge de les danses participatives. / Localpres-Ajuntament    
El concert tindrà lloc a l’església de Sant 
Pere. / Arxiu

La festa va tenir lloc com és tradició a l’esplanada de l’ermita de Sant Muç. / J.A. Montoya

La Unión Extremeña va cuinar la paella. / Joaquim Gracia
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PATRIMONI

Escoles i ins� tuts s’impliquen en 
la promoció del patrimoni local
REDACCIÓ

Conservar, promocionar i di-
fondre el patrimoni cultural i 
natural de la ciutat és l’objec-
� u de la inicia� va Apadrinem 
#Rubicity, una proposta del 
Departament d’Educació que 
compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i la implicació 
de 16 centres educa� us del 
municipi. Aquestes escoles 
i instituts han triat un ele-
ment patrimonial de la ciutat 
i l’han apadrinat. Això vol 
dir que s’han compromès a 
aprofundir en el coneixement 
d’aquest i en la seva difusió 
per donar valor social a l’ele-
ment apadrinat.

Per aconseguir-ho, l’alum-
nat ha realitzat durant el curs 
diferents treballs al voltant 
de l’element apadrinat, abor-
dant el tema des de diferents 
perspec� ves i disciplines com, 
per exemple, l’audiovisual, la 
música, la fotografi a i el joc. 
La fi nalitat és que els alum-
nes, protagonistes del seu 
propi procés d’aprenentatge, 
gaudeixin d’un treball inter-

plica a la mostra Apadrinem 
#Rubicity, que acull el pati 
del Museu Municipal Castell 
(MMUC) i que es pot visitar 
fins a l’1 de juliol. Un se-
guit de plafons mostren com 
l’alumnat ha treballat l’ele-
ment patrimonial apadrinat 
i quines són les caracterís� -
ques i valors que transmet.

El projecte també té una 
part lúdica i divulgativa, ja 
que inclou un joc de geolo-
calització i preguntes a través 
de l’aplicació educa� va Mo-
bile History Map (MHM). A 
través d’aquest sistema, tots 
els elements apadrinats estan 
geolocalitzats i proposen un 
joc de preguntes que ajuda a 
descobrir-los.

-Montessori: Ball de Gitanes
-Ca n’Alzamora: Els diables de la Riera
-Regina Carmeli: Can Xercavins (geolocalitzat)
-Pau Casals: Bòdum
-Schola: Masia Can Ramoneda
-Mossèn Cinto Verdaguer: Bosc Can Tiraïres
-JV Foix: Masia Can Pi de la Serra
-Rivo Rubeo: Bosc de Can Genís
-Ramon Llull: El Castell de Rubí

-Mare de Déu de Montserrat: Torrent del 
Magnà
-Teresa Altet: Gegants de Rubí
-Duc de Montblanc: El torrent de les Abelles
-Torre de la Llebre: Torres Massana
-Vint-i-cinc de setembre: Torrent dels Alous
-El Bosc: Bosc de Ca n’Oriol
-Joan Maragall: El safareig Can Xercavins
-La Serreta: Torre Bassas

CENTRES PARTICIPANTS I ELEMENTS APADRINATS:

disciplinari, des de diferents 
àrees curriculars i mitjan-
çant diverses metodologies, 

desenvolupant un projecte 
educa� u mo� vador.

Tot aquest projecte s’ex-

LITERATURA

Un relat de Maite Núñez es publica en 
una antologia de relats i il·lustracions
Un relat de l’escriptora rubinenca Maite 
Núñez, ‘Asimetrias’, ha estat inclòs en una 
antologia de relats i il·lustracions realitzats per 
dones sota el � tol ‘Esas que también soy yo. 
Nosotras escribimos’, publicat per l’editorial 
Ménades amb la col·laboració de l’Associació 
de Dones Escriptores i Il·lustradores.

A més del relat de Maite Núñez, l’antologia 
recull textos de grans noms de la literatura 
castellana com Almudena Grandes, Rosa Mon-
tero, Cris� na Peri Rossi o Marta Sanz.

‘Esas que también soy yo’ té per objec� u 
reivindicar i visibilitzar la tasca crea� va de 
dones escriptores i també il·lustradores. La 
publicació es va presentar al Centro Cultural 
Conde Duque, de Madrid, amb un gran èxit 
d’assistència. / DdR

L’AEUR clourà el curs 2018-2019 amb 
el concert de The Minstrels Quartet
L’Aula d’Extensió Universitària 
de Rubí clou el curs 2018-2019 
amb una actuació musical als 
jardins de l’Ateneu el 20 de 
juny a les 18 hores. L’actuació 
anirà a càrrec de The Minstrels 
Quartet, una banda formada 
per Joan Baptista (tenor), 
Xavier Gallego (tenor), Llorenç 
Castelló (baríton) i Germán de 

la Riva (baix).
Durant aquest curs, l’en-

� tat rubinenca ha organitzat 
més d’una quarantena d’ac-
� vitats diferents, entre con-
ferències, seminaris, visites 
culturals, tallers i cursos, ac-
� vitats a les quals han assis� t 
prop de 1.700 persones, amb 
una par� cipació per ac� vitat 

un 20% superior a la del curs 
anterior.

L’Aula d’Extensió Universi-
tària ja treballa pel curs vinent, 
en el semestre vinent ja hi ha 
programat un seminari que 
tractarà sobre la societat del 
futur, les diferències socials, la 
pobresa, els nous reptes per la 
salut i la immigració. / DdR

GENT GRAN

LITERATURA

Primera trobada d’escriptors 
locals i presentació del llibre 
‘Històries limítrofes’

L’escriptor rubinenc Pol Alonso 
i Pernas va presentar dissabte 
passat el seu llibre ‘Històries 
limítrofes’ a l’establiment El 
Racó del Llibre. L’acte va ser 
una de les ac� vitats progra-
mades en el marc de la Bo� ga 
al Carrer.

Alonso va explicar que 
l’obra és un recull de sis con-
tes fantàs� cs que succeeixen 
en el límit on s’entremesclen 
realitat i supers� ció. Alguns 
d’aquests estan inspirats en 
llegendes catalanes, mentre 
que altres, ragen immediata-
ment de la seva imaginació. 
D’altra banda, la llibreria va 
organitzar un vermut litera-

ri amb la primera Trobada 
d’escriptors locals de Rubí. 
Entre els autors par� cipants 
en aquesta edició hi havia 
Pol Alonso, Pol Borrell, Juan 
Carlos Fernández, Javier Gil, 
Marta Gracia, Lluís Martí, 
Gràcia Pérez i Jorge Portela. 
El públic va poder escoltar 
alguns fragments dels seus 
llibres i també parlar amb els 
autors.

Per úl� m, també organitza 
aquest dissabte a les 12 hores 
a la rambla del Ferrocarril la 
presentació del llibre ‘El poder 
del poble’, de Xavier Milian, en 
el marc de la Fira de l’Econo-
mia Social i Solidària. / DdR

La mostra es pot visitar fi ns a l’1 de juliol. / Carla Abril

Par� cipants a la primera trobada d’escriptors locals, amb Enric 
Pallarès, d’El Racó del Llibre. / Cedida

Portada del llibre. 
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Miquel Mas presenta la seva 
exposició ‘Retrats de la posteritat’

REDACCIÓ

L’ar� sta rubinenc Miquel Mas 
va inaugurar el passat di-
vendres al vespre l’exposició 
‘Retrats de la posteritat’ a 
l’establiment Espai de Llibres, 
Lectors al tren!. Acompanyat 
per Joan Manuel Tresserras, 
qui ha escrit un conjunt de 
microrelats inspirats en les 

imatges de Miquel Mas, el pin-
tor local va mostrar les seves 
creacions, realitzades durant 
els darrers 24 anys. Tresserras, 
per la seva banda, va llegir 
algun fragment del llibre que 
acompanya la mostra.

Les obres de Mas traspuen 
“una vena onírica, romàn� ca i 
enigmà� ca per combinar ele-
ments gò� cs del monstruari 

de Lovecra�  amb detalls de 
suaus ondulacions modernis-
tes i l’adopció d’una sintaxi 
acostada a la de Francis Ba-
con”, segons defi neix Tresse-
ras en el pròleg del llibret.

La mostra es podrà visitar 
fi ns al 2 d’agost durant l’horari 
d’obertura de l’establiment, 
ubicat al carrer Magí Ramén-
tol.

ART

Joan Manuel Tresserras i Miquel Mas van ser els grans protagonistes de la inauguració. / J.A. Montoya

BREUS
Diverses ac� vitats 
per celebrar les 
festes del barri de 
la Zona Mercat
L’Associació de Veïns de la 
Zona del Mercat ha organitzat 
per aquest cap de setmana les 
festes del barri. El tret de sor-
� da de les festes serà aquest 
divendres amb el concert de 
Raul Pulido a la plaça Nova del 
Mercat a la nit.

El dissabte con� nuaran les 
ac� vitats amb sopar, revetlla i 
les actuacions d’Ana Sánchez, 
Javi Escolano i Humberto. Pel 
que fa al sopar, que serà a les 
21.15 hores, constarà d’un 
assor� t d’embo� ts i formatge 
i pa de pagès, beguda, postres 
i cava. El preu és de 8 euros i 
de 5 euros els infants. Els socis 
pagaran 7 euros.

El diumenge a partir de 
les 10 hores hi haurà infl ables, 
xocolatada, festa de l’escuma 
i vermut musical. A les 14.30 
hores hi haurà la paella popu-
lar, a un preu de 5 euros. A la 
tarda, con� nuaran les actuaci-
ons musicals, a càrrec de Juan 
Gallardo & Jessy i l’actuació de 
Toni Torres. / DdR

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

Els Gegants de Rubí par� cipen 
en actes a Castellbisbal

Els Gegants de Rubí van par� -
cipar entre el 7 i 9 de juny a la 
proclamació de Castellbisbal 
com a Ciutat Gegantera de 
Catalunya, títol que conce-
deix anualment l’Agrupació 
de Colles de Geganters de 
Catalunya (ACGC).

El dia central de la festa 
va ser el diumenge, que va 
arrencar amb les ma� nades 
gralleres i amb dues planta-
des de gegants. Hi van par� -
cipar una trentena de colles 
locals arribades de tota la 
geografi a catalana, entre les 
quals hi havia la de Rubí.

Es van fer dues passeja-
des geganteres fi ns al parc 

de Folch i Torres, on va tenir 
lloc l’acte fi nal de la festa i la 
proclamació de Castellbisbal 
com a XXXII Ciutat Gegantera 
de Catalunya. Durant un any, 
el municipi veí custodiarà i 
haurà de representar tot el 
món geganter en diverses 
activitats, com ara l’Aplec 
Internacional de la Sardana, 
que se celebra cada any en 
una ciutat europea diferent. 
També s’haurà de fer càrrec 
de les Figures de l’ACGC: els 
gegants Treball i Cultura.

La propera ac� vitat de la 
colla gegantera local ja serà 
coincidint amb la Festa Major 
de Rubí. / DdR

Exposició de 
fotografi es 
en 3D de Joan 
Díez a Sant Cugat
El fotògraf rubinenc Joan 
Díez exposa fi ns al 28 de juny 
fotografies en 3D sobre la 
Patagònia a Sant Cugat, unes 
imatges que van ser captades 
durant un viatge que Díez va 
fer a aquesta zona durant 
10 mesos. L’espai que acull 
les imatges és el Club Mun-
tanyenc Sant Cugat, ubicat 
al carrer Sant Bartomeu, 11. 
La mostra es pot visitar de 
dilluns a divendres de 17 a 
21 hores. / DdR

Espectacle de 
fl amenc de la Peña 
Calixto Sánchez
La Peña Calixto Sánchez or-
ganitza aquest dissabte a les 
19 hores un espectacle de 
fl amenc que comptarà amb 
les actuacions d’Estrellita de 
Graná, Manuel el Lagareño, 
Jessy, Pedro Oliva, José M. Gó-
mez i Loly Reyes. També actu-
aran els grups de ball Aromas 
de Azahar, El Sacromonte, Luz 
y Alegría i Sara Alonso, a més, 
hi haurà la visita especial d’Al-
ma Marismeña, que també 
actuarà. A la guitarra hi haurà 
Juan Gallardo i l’acte estarà 
presentat per Manuel Mar� n. 
Tindrà lloc a la seu de l’en� tat, 
al carrer Orso, 2. / DdR

Sergi Marcos exposa 
‘Els llenguatges de la pintura’ 
a Montcada i Reixac

El pintor rubinenc Sergi Mar-
cos exposa a par� r del 19 de 
juny la mostra ‘Els llenguatges 
de la pintura’ a l’Auditori Mu-
nicipal de Montcada i Reixac. 
Es tracta d’una sèrie d’obres 
dels darrers cinc anys del pin-
tor local, en les quals es pot 
apreciar l’evolució experimen-
tada durant aquest període 
de temps. La singularitat de 
les seves propostes segueix 
evidenciant el seu interès per 
descobrir i inves� gar en noves 
formes d’expressió.

Tot i això, determinats 
elements segueixen tenint 
molt de protagonisme, com 
és el cercle i l’esfera. Els olis 

que s’exposen estan disposats 
de tal manera que, juntament 
amb altres elements geomè-
trics, confi guren un apartat en 
el qual confl ueixen l’abstracció 
amb la fi guració.

Marcos és un ar� sta molt 
interessat a combinar la forma 
o no forma amb el color, per 
això la majoria de les seves 
obres segueixen un recorre-
gut per les diferents gammes 
cromà� ques existents, on pre-
dominen les tonalitats càlides, 
encara que amb algun espai 
buit on els neutres adquirei-
xen protagonisme.

La mostra es podrà visitar 
fi ns al 21 de juliol. / DdR

Una de les obres de Marcos a l’exposició. / Cedida

Els Gegants de Rubí, a Castellbisbal. / Marc Albert López
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FESTA MAJOR

L’Ajuntament presenta el programa de 
Festa Major amb prop de 200 ac� vitats
M. CABRERA

Les úl� mes incògnites de la 
Festa Major de Rubí 2019 ja 
s’han desvelat. L’Ajuntament 
ha fet públic el nom del pre-
goner, el cartell de la festa i la 
majoria de grups que actuaran 
al Fes� val RRandom. L’atleta 
rubinenc Carles Castillejo, 
quatre cops olímpic i ara re-
� rat de l’alta compe� ció, serà 
l’encarregat de donar el tret 
de sortida a la Festa Major 
amb el pregó el 27 de juny. 
“Serà un plaer tenir-lo al balcó 
de l’Ajuntament”, ha afi rmat 
l’alcaldessa en funcions, Ana 
M. Mar� nez, que no ha des-
cartat encara que es pugui 
afegir “un altre pregoner”.

Pel que fa als concerts del 
Fes� val RRandom, la banda 
Tequila, liderada per Ariel Rot i 
Alejo S� vel, acompanyaran La 
Unión i Versión Impossible en 
la Nit Golfa a l’Escardívol. El di-
jous, com ja s’havia anunciat, 
actuaran Buhos, Suu i Sixtus, 
mentre que el divendres serà 
el torn de Sweet California 
i Los 40 Tour. Tots aquests 
concerts seran gratuïts i a 
l’Escardívol.

Pel que fa als concerts de 
pagament, estan previstes les 
actuacions de Paco Candela 
(24/06), Marwan (25/06), 
Maruja Limón (26/06), Judit 
Neddermann&Dolo Beltrán 
(27/06), Estrella Morente 
(28/06) i DeMarco Flamenco 
(30/06). Tots els concerts 
seran a La Sala a excepció 
d’Estrella Morente i DeMarco 
Flamenco, que seran a l’amfi -
teatre del Castell. El preu de 
les entrades oscil·la entre els 
10 i els 20 euros i ja es poden 
adquirir.

A banda d’aquests es-
pectacles musicals, també hi 
haurà el festival RubiSound 
(27/06), organitzat per Rà-
dio Rubí, amb l’actuació de 

La señora de González, Che 
Sudaka i Pep’s Show Boys; 
el Rrandom Rock (22/06), 
amb sis bandes musicals, o el 
Piña Rock (27/06) a la plaça 
Salvador Allende. El Revival 
(29/06), que enguany serà a la 
plaça Doctor Guardiet, � ndrà 
un cartell de luxe: Los Brincos, 
Los Diablos i Sabor de Gràcia.

Holi Doly, circ, correaigues i 
ac� vitats tradicionals
Més enllà de la música, es tor-
narà a fer el Holi Doly a l’Escar-
dívol (28/06), el Celler acollirà 
nombrosos espectacles de circ 
i dansa, es realitzarà la segona 
edició del Correaigües (30/06) 
i la rambla del Ferrocarril 
tornarà a acollir nombroses 
activitats familiars. De fet, 

en tota la programació hi ha 
almenys mig centenar d’ac� -
vitats pensades per al públic 
infan� l.

No hi faltaran les ac� vitats 
més tradicionals. La ballada de 
Gitanes al Carrer (29/06), que 
enguany celebra 50 anys de 
coreografi a, el ball d’envelat 
(28/06), la diada castellera 
(29/06), el concert de sar-
danes (30/06), el concert 
de l’Obrador Coral (28/06) o 
el piromusical (30/06), que 
servirà per tancar la festa. 
“És una programació diversa 
i completa que vol arribar a 

El cartell guanyador és de Mireia Oltra. / M.C.

tots els públics”, ha explicat 
Mar� nez.

D’altra banda, durant tota 
la Festa Major, l’Ajuntament 
tindrà una atenció especial 
per a les persones amb mobi-
litat reduïda i � ndrà un punt 
d’atenció contra la violència 
masclista. També es reforçarà 
el servei de transport públic 
a par� r de les 22 hores per 
garan� r una mobilitat segura 

i sostenible.

Mireia Oltra, guanyadora del 
Concurs de Cartells
Mireia Oltra ha estat la gua-
nyadora del Concurs de Car-
tells de la Festa Major 2019. El 
seu disseny, de color vermell i 
blanc, recull diferents mo� us 
com l’església de Sant Pere, els 
gegants Roc i Paula, el Bòdum 
o les sardanes.

El pregoner 
de les festes de 
Sant Pere serà 

Carles Cas� llejo

Tequila, La Unión, 
Estrella Morente, 
Sweet California 
i Buhos, els grans 
concerts de FM

Tequila serà un dels grups que actuarà per la Festa Major. / Cedida
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Els Veterans de l’Olímpic disputen 
un par� t contra el Málaga

JOSÉ VERDE

Els Veterans de l’Olímpic Can 
Fatjó van disputar dissabte 
passat un partit contra el 
CF Málaga, un equip que va 
comptar entre les seves fi les 
amb jugadors que havien 
militat a Primera Divisió, com 
és el cas de Juanito.

L’Olímpic va perdre 6-2, 
però en aquests partits el 
resultat és poc important. 
Per part de l’Olímpic van jugar 
Javi Pérez, Josep, Óscar, Boris, 
San� , Carballo, Rafa Cas� llo, 
Víctor, Javi Rodríguez, Cararo 
i Álvaro. Posteriorment, van 
entrar Michel, Javi Mesa, 
Jaime, Sergio, Juli, Miguel 
Ángel Cas� llo, Carlos Suárez, 
Mariano, Miguel Gómez i 
Rubén. L’equip tècnic va estar 
format per Goyo, Toni Corral, 
Pérez i José Luis Pérez.

FUTBOL | VETERANS

Una tripleta de la UP Las Torres-Rubí 
es proclama campiona de Catalunya 
La tripleta de la Unió Petanca 
Las Torres-Rubí, formada per 
Sergi Rodríguez, Raúl Lao i 
José M. Mercado, ha guanyat 
el Campionat de Catalunya 
de petanca en modalitat tri-
pletes, disputat el passat cap 
de setmana a Barcelona i on 
també van par� cipar altres 
tres tripletes del club de Rubí. 
Els tres jugadors van fer un 

PETANCA | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Veterans de l’Olímpic i del Málaga, en una foto de família. / Cedida

Ara els dos clubs ja es-
tudien la data del par� t de 
tornada al Municipal de Can 
Fatjó abans que fi nalitzi l’any. 
L’experiència ha estat molt 
posi� va, com ho va ser l’any 
passat quan es van organitzar 
els par� ts contra el Real Be� s 
Balompié.

XXVII Torneig anual de futbol 
base
El passat cap de setmana va 
arrencar el XXVII edició del 
Torneig anual de Futbol Base 
de l’Olímpic amb les compe-
� cions dels equips prebenja-
mins B i C, benjamins A, B i C 
i tots els alevins. Aquest pro-
per cap de setmana con� nu-
arà el torneig amb els equips 
prebenjamns A, debutants, 
infan� ls i cadets. El torneig 
fi nalitzarà el 22 de juny amb 
els equips juvenil A i B.

D’esquerra a dreta, els jugadors Raúl Lao, Sergi Rodríguez i José M. 
Mercado. / Cedida

campionat perfecte. Després 
de superar el tall al ma� , en 
semifi nals es van enfrontar 
al Prat, a qui es van imposar 
amb claredat per 13-6. La 
fi nal va ser contra La Bordeta 
de Lleida i la tripleta del club 
rubinenc no va donar cap 
opció al rival, amb un marca-
dor de 13-1. Aquest resultat 
els permetrà jugar el torneig 

Ciudad de Sevilla.
D’altra banda, la tripleta 

formada per Antonio Agüera, 
Daniel Agüera i Luis Fernán-
dez va fer un gran campionat 
fi ns a arribar a quarts, on va 
caure. El mateix recorregut va 
tenir la tripleta formada per 
Patricia Rodríguez, Carolina 
Gómez i Queralt Boixader. 
Pel que fa als juvenils, Víctor 
Ruiz, Izan Reyes i Maria Ruiz 
no van passar el tall del ma�  
tot i fer un gran joc.

Amb aquesta compe� ció 
fi nalitza la temporada per a 
la UP Las Torres-Rubí, amb 
un balanç molt posi� u: tres 
ascensos de categoria, un 
Campionat de Catalunya de 
tripletes, un subcampionat 
de Catalunya individual i 
un tercer lloc al Campionat 
d’Espanya de tripletes. / UP 
Las Torres Rubí

FUTBOL | ENTITAT

Jesús García, nou president 
del Juventud 25 de Sep� embre
La candidatura encapçalada 
per Jesús García va guanyar 
les eleccions a la presidèn-
cia del CF Juventud 25 de 
Sep� embre amb una àmplia 
diferència davant el seu opo-
nent, Gabriel Guerrero, de 77 
vots a favor i 33 en contra. La 
nova junta direc� va del club 
ja treballa per fer front als 
reptes del club immediats i 

de mig i llarg futur. 

Jornada de portes obertes
Durant tot aquest mes de juny, 
s’han iniciat les jornades de 
portes obertes de cara a l’any 
vinent per tal que els jugadors 
i jugadores que es� guin inte-
ressats puguin provar. Tots els 
equips compe� ran a Primera 
Divisió. / 25 Sep� embre

TIR AMB ARC | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Nou podis per a Arquers Rubí en el 
Campionat de Catalunya de Bosc
Un total de 21 arquers del 
Club Arquers Rubí va par� ci-
par en el 24è Campionat de 
Catalunya de Bosc, disputat 
a Montcada i Reixac. Un 
campionat que va estrenar 
format de fi nal i que va ser 
una gran jornada per al club 
rubinenc. 

En Sènior i Veterans, tots els 
arquers del club rubinenc 
van fer una gran compe� ció. 
Cal destacar especialment 
Rosa M. Lucena, Montse 
Aguirre i Alicia Vargas, que 
van aconseguir la primera, 
segona i tercera posició en 
longbow.  / Arquers Rubí 

CLASSIFICACIÓ DE LA TIRADA 

Ani Muñoz. 1r Inst Sub-14
Albert Borrull. 1r Lb Sub-14
Ruben Ortega. 2n Inst Cad.
Anna Castells. 2n Nu Juv.
Marc Lopera. 2n Com Juv.
Rosa M. Lucena. 1r Lb Sèn.
Montse Aguirre. 2n Lb Sèn. 
Alicia Vargas. 3r Lb Sèn.
Enrique Flores. 8è Lb Sèn.  
Alberto Borrull. 10è Lb Sèn.
David González. 14è Lb Sèn.

Gerardo García. 9è Lb Vet.
Fani Rufas. 9è Ins Sèn.
Eva M. Iglesias 10è Ins Sèn.
Albert Torres. 13è Ins Sèn.
Sergio Delgado. 14è Ins Sèn.
Carlos Carcamo. 11è Ins Vet. 
Valenti Paris. 14è Ins Vet.
Carles Sabatés. 8è Nu Sèn.
H. de las Heras. 13è Nu Sèn.
Montse Muñoz. 3a Com Sèn. 
Cesar Flor. 4t Com Sèn.

El rubinenc Àlex Cantero es
proclama Campió de Catalunya 
amb la UESC de Sant Cugat

BÀSQUET | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El jove rubinenc, amb la copa i 
la medalla. / Cedida

El rubinenc Àlex Cantero 
s’ha proclamat campió de 
Catalunya de bàsquet en la 
categoria preinfan� l amb la 
Unió Esportiva Sant Cugat. 
Cantero, de 12 anys, ha jugat 
a bàsquet des dels 6 anys 
al Regina Carmeli i aquest 
era el seu primer any al club 
santcugatenc.

El rubinenc és el més pe� t 
de l’equip, ja que hauria de 
jugar en categoria mini per la 
seva edat, però ha compe� t 
en una categoria superior, 
la preinfantil. La final de 
Catalunya es va disputar 
diumenge passat a Solsona 
on van proclamar campions, 
imposant-se al conjunt del FC 
Barcelona. / DdR

FUTBOL SALA | TORNEIG

Final del torneig 
Ramadan Mubarak 
diumenge 
a Can Rosés
L’espai espor� u de Can Rosés 
acollirà aquest diumenge 16 
de juny a la tarda la fi nal del 
Torneig de futbol sala Rama-
dan Mubarak 2019, que en-
frontarà un equip rubinenc, 
‘Estrellas del Mouad’, contra 
un conjunt de Barcelona. 
La final, que està oberta a 
tothom, arrencarà a les 18 
hores. Prèviament, a les 17 
hores, hi haurà un par� t que 
enfrontarà un equip d’infants 
rubinenics contra un conjunt 
de Sant Cugat. / DdR

L’equip rubinenc. / Cedida
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Dos bronzes per al Balmes 
Rubí en l’Obert d’Andorra
Quatre espor� stes del Club Balmes Rubí van disputar dissabte 
passat el 19è Obert d’Andorra de Taekwondo, que va tenir 
un molt bon nivell de compe� ció. El club rubinenc va obtenir 
dues medalles de bronze, aconseguides per Hodefa Aidoun 
i Ekaitz Aguirre, que van perdre en semifi nals davant els 
campions de la categoria. Pel que fa a Izan Fernández i Unai 
Bernad van realitzar bons combats però sense poder pujar al 
podi. El club agraeix als espor� stes el seu esforç, així com a les 
famílies que van desplaçar-se amb ells per animar-los. Segons 
la presidenta Yolanda Cortés i l’entrenador José Luis Prieto, 
“l’avanç i les ganes que demostren són el mo� u i la força per 
seguir entrenant més i millor”. / Balmes Rubí 

TAEKWONDO | OBERT WATERPOLO | CAMPIONATS DE CATALUNYA

Els par� cipants a l’Obert d’Andorra. / Cedida

Comencen els Campionats de Catalunya de 
waterpolo en les diferents categories

El passat cap de setmana van 
iniciar-se els Campionats de 
Catalunya de waterpolo. El 
primer a celebrar-se va ser el 
de categoria infan� l que va 
tenir lloc a les instal·lacions del 
CN Sant Feliu. El Club Natació 
Rubí va compe� r amb l’equip 
masculí que s’havia classifi cat. 
En la primera fase, l’equip 
rubinenc es va enfrontar al CN 
Catalunya en un par� t molt 
disputat i que es va decantar 
al fi nal per l’equip barceloní 
amb un ajustat 14-15. L’equip 
va quedar en la 10a posició 
fi nal.

També durant el cap de 
setmana passat, un equip 
benjamí del club rubinenc 
va assolir la 8a posició en el 
torneig ‘Can Felipa’, orga-
nitzat pel CN Poble Nou a 
Barcelona.

D’altra banda, aquesta 
setmana es disputen els de la 
categoria cadet amb presència 
dels dos equips del Club Nata-
ció Rubí, el femení i masculí. 
Aquests es disputaran a les 
instal·lacions del CN Atlètic 
Barceloneta, en categoria 
femenina, i del CN Barcelona, 
pels equips masculins.

Final Territorial Benjamina 
de Natació
Durant els dies 8, 9 i 10 de 
juny, es va celebrar a la Piscina 
Sant Jordi de Barcelona, la 
fi nal Territorial benjamina. El 
Club Natació Rubí va compe� r 
amb dues nedadores i cinc 
nedadors.

Els rubinencs van tenir 
una molt bona actuació, as-
solint uns bons resultats. En 
la categoria de 9 anys els ne-
dadors van ser Pere Pina, Sara 
Vázquez i Paola Roman, i en la 
categoria de 9,5 anys van ser 
Asier Oviedo, Max Beltran, Pol 
Ramos, Raul Montero, Oscar 
Van D’Orn i Nil Montero.

VIII Triatló Vila de Blanes
Aquest diumenge, quatre 
triatletes del club compe� ran 
en la 8a edició del triatló de 
Blanes. 

Alfons Mar� nez, Gerardo 
Blanco, Adelardo Gallego i 
Jordi Garcia la disputaran en 
la modalitat esprint (750 m de 
natació/20 km de ciclisme/5 
km de cursa a Peu).

Un equip de benjamins del CNR va quedar 8è al torneig de Can 
Felipa . / Cedida

ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Gran paper dels atletes de la UAR en 
el Campionat de Catalunya Sub-20

Els atletes de la Unió Atlè� ca 
Rubí Gerard Merino, David 
Jiménez i Marta Queralto van 
disputar diumenge passat 
els Campionats de Catalunya 
Sub-20 i Sub-23 a l’estadi 
d’atletisme Camp Clar de 
Tarragona, en els quals van 
par� cipar més de 700 atletes 
catalans.

Gerard Merino va que-
dar subcampió de Catalunya 
en salt de llargada, amb un 
registre de 6,69 m, mentre 
que David Jiménez va ser 
tercer amb una marca de 
6,64 m. En la prova dels 100 

Merino i Jiménez, amb el seu 
entrenador. / Miquel Merino

ATLETISME | CURSA

Fondistes Rubí 
par� cipa en una 
cursa a Saragossa

Pedro Sánchez, de Fondistes 
Rubí, va disputar diumenge 
passat la 14a edició de la 10k 
Zaragoza, una cursa de 10 
km. Sánchez va fer un temps 
de 54’38”. / Fondistes Rubí

El Club Ciclista Rubí ha orga-
nitzat la 16a sor� da dels tres 
grups de l’en� tat per aquest 
diumenge 16 de juny. Tots 
tres grups sor� ran de la plaça 
Doctor Guardiet. El Grup A 
sor� rà a les 7 hores per fer 
un recorregut de 120 km fi ns 
a Olivella. L’anada serà per 
Martorell, Sant Sadurní, Sant 
Cugat Sesgarrigues i Sant 
Pere Molanta, mentre que la 
tornada serà per Rat Penat, 
Castelldefells, Gavà, Sant Boi 
i Molins, fi ns a Rubí. El Grup 
B sortirà a les 7.30 hores i 
realitzarà un i� nerari de 100 
km fins a Samalús, passant 
per Terrassa, Castellar, Cal-
des, Santa Eulàlia, Bigues i la 
Garriga. La tornada serà per 
Cardedeu, La Roca, Montca-
da i Cerdanyola. Finalment, 
el grup C sortirà a les 7.30 
hores per fer una ruta de 90 
km fi ns a Sant Feliu de Codi-
nes. A l’anada passaran per 
les poblacions de Terrassa, 
Castellar, i Sant Llorenç, men-
tre que la tornada serà per 
Caldes, Sentmenat, Castellar 
i Terrassa, fi ns arribar a Rubí. 
Aquells aficionats a la bici 
poden contactar amb l’en� tat 
per apuntar-se. / CCR

Noves sor� des del 
Club Ciclista Rubí

CICLISME | RUTA

m llisos, Merino va quedar 
en 4a posició a la seva sèrie 

classifi catòria amb un registre 
d’11”61. Jiménez, per la seva 
banda, va ser 3r en la classi-
fi catòria amb 11”37, el que li 
va permetre córrer la fi nal, on 
va repe� r la marca i va assolir 
la 7a posició.

En llançament de pes, 
Gerard Merino va ser 9è 
amb una marca de 10 m i en 
llançament de disc va llençar 
32,08 m i va quedar en 5a 
posició. Finalment, Marta 
Queralto va quedar 8a en 
llançament de pes amb un 
registre de 9,02 m i 7a en disc 
amb 22 metres. / UAR

TENIS | CAMPIONAT

Un equip d’Sportenis Rubí,  
classifi cat per la fi nal del Campionat 
de Catalunya de tenis +30

Un equip d’Sportenis Rubí, format per cinc socis del club, s’ha 
classifi cat per primera vegada per disputar la fi nal del Campi-
onat de Catalunya +30. Una classifi cació que ha estat rebuda 
amb entusiasme i sa� sfacció a Sportenis Rubí pel renom que 
comporta no només pel club sinó pel poble. La fi nal es jugarà 
aquest dissabte 15 de juny a les 9 hores al Club de Tenis de 
Cornellà, seu de la Federació de Tenis, i enfrontarà el conjunt 
rubinenc al Club de Tenis Can Via, conegut per ser l’Acadèmia 
Sergi Brugueras. / DdR

Álvaro Acuña, David Mar� n, Ivan Espinosa, Xavi Soler i Jordi Fernán-
dez, membres del conjunt rubinenc. / Cedida

Sánchez, a la dreta, va represen-
tar Fondistes Rubí. / Cedida 
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