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«Perillosos són els grans homes dels quals un no es pot riure.» (Giovannino Guareschi, periodista i escriptor humorístic italià)

El POUM, en punt mort
>> L’equip de govern no té ara per
ara els vots necessaris per aprovar
el Pla d’Ordenació Urbanística

>> ERC, l’AUP, ICV i VR
insisteixen que el text és “obsolet”
i que cal redactar-lo de nou
Iban Coca

J.A. Montoya

Pàg. 3

Els rubinencs surten al carrer per
participar a la NIT OBERTA

Pàg. 7

Lara López

El Rubifolk
tanca una
nova edició
i obre una
reﬂexió de
cara al futur
Pàg. 5

La plaça del Doctor Guardiet va ser l’epicentre del festival.

Pàg. 6

Pàg. 9
Pàg. 24 i 25

El consistori es
queixa a l’empresa
de neteja per
la brutícia dels
carrers de Rubí

Pàg. 8

Jornada de
donació de sang
durant tot el
divendres a La Sala
Pàg. 29

L’Ajuntament acusa
d’irregularitats
els responsables
del Museu de Rubí
Pàg. 28
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El POUM, en suspens per la manca de suports

ERC, l’AUP, ICV i VR consideren que cal redactar un nou pla d’ordenació perquè
aquest està “obsolet” i CDC i els regidors no adscrits tenen dubtes sobre el document
MARTA CABRERA

L’equip de govern, format pels sis
regidors del Par�t dels Socialistes de
Catalunya (PSC) i l’edil Sergi García,
no té, de moment, prou suport al Ple
per �rar endavant el text refós del Pla
d’Ordenació Urbanís�ca Municipal
(POUM). L’executiu necessita un
quòrum de 13 vots per aprovar-lo, ja
que no li serveix una majoria simple,
i de moment no els té.
Amb l’arribada d’Ana M. Mar�nez
a l’alcaldia de Rubí el 2015, el govern
va decidir continuar refent el text
suspès per la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona el 2010.
A ﬁnals de desembre del 2016,
Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC), l’Alterna�va d’Unitat Popular
(AUP), Inicia�va per Catalunya Verds
(ICV) i Veïns per Rubí (VR) van manifestar que no donarien suport al text
refós i que consideraven que calia
redactar de nou el POUM. Pocs dies
després, el govern anunciava que el
document es portaria a votació al Ple
de febrer i que la seva aprovació provisional estava prevista per abans del
2018. Finalment, la presentació s’ha
retardat ﬁns a l’es�u, però ara que el
projecte està enlles�t, el govern no el

El POUM refós preveu una expansió urbanís�ca a l’altra banda de la Riera. / Arxiu

pot portar a aprovació perquè no té
prou suports.
Aquesta setmana, ERC, l’AUP, ICV
i VR han tornat a reiterar que cal fer
un POUM nou. Consideren que el
Pla, que traça el desenvolupament
urbanís�c de la ciutat dels propers
15 anys, “està obsolet”, “conté errors” i “di�cilment serà aprovat per la

Generalitat”. Entre altres arguments,
aﬁrmen que proposa una ampliació
urbanís�ca a la zona oest de la Riera
que contempla la construcció de la
Via Interpolar, una carretera que la
Generalitat no té prevista.
Segons els regidors, la construcció d’habitatges en aquesta zona de
la ciutat sense el projecte de la Via

Interpolar suposarà un “col·lapse
monumental”. A més, reclamen que
un document tan important com el
POUM requereix “consens polí�c” i
no l’aprovació per la mínima. De fet,
el document que es va aprovar provisionalment el 2010 per subs�tuir
el Pla General d’Ordenació (PGO) del
1981 va comptar amb el vot favorable
de 19 regidors de 25.
Per aquests i altres mo�us, els
quatre par�ts han ofert a l’equip de
govern “la mà estesa per treballar
per un nou POUM, aproﬁtant part de
la feina realitzada” i calculen que el
nou projecte podria estar aprovat de
forma provisional en tres anys.
De moment, l’execu�u ha preferit
no pronunciar-se sobre el tema. El
portaveu de Ciutadans (C’s), José Abadías, sí que ha defensat l’aprovació del
text refós, que considera imprescindible: “Ara mateix la ciutat és un caos,
perquè tenim un marc del 81, això
no pot ser”, i afegeix que “cal aprovar
el POUM i si cal realitzar canvis més
endavant”. En una posició semblant
s’ha mostrat el portaveu del grup del
Par�t Popular (PP), Jonatan Cobo:
“No és el millor POUM perquè planteja una situació socioeconòmica molt
diferent de la real, però és necessari”.

Per Cobo, el millor també és “poder
aprovar-lo i immediatament millorarlo o redactar-ne un de nou”.
Dubtes de CDC i els regidors no
adscrits
Entre la resta de formacions, el portaveu del Convergència Democrà�ca de
Catalunya (CDC), Víctor Puig lamenta
“que en una eina tan fonamental per
la ciutat no hi hagi consens polí�c”.
El regidor reconeix que “hi ha molts
dubtes tècnics en el document”,
però defensa que el POUM “és importan�ssim pel desenvolupament
econòmic de la ciutat, especialment
ara que repunta l’economia, i també pels particulars afectats”. Puig
considera que la situació actual “és
un nou fracàs de la ges�ó del PSC” i
declara que quan el govern presen�
al Ple el POUM acabaran de deﬁnir
el seu vot.
Pel que fa als dos regidors no adscrits, M. Dolores Marín i José Manuel
Mateo, encara no tenen decidit el seu
vot, però s’inclinen per una abstenció:
“No hem �ngut molt de temps per
estudiar la documentació, però el
que hem vist tampoc ens convenç.
El que és segur és que és un POUM
totalment obsolet”.
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La CUP Rubí dona el tret de
sortida a la campanya pel Sí
La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) Rubí posa en marxa la campanya ‘Viure vol dir prendre partit’, favorable al
Sí en el referèndum previst per l’1 d’octubre. La formació
ha organitzat un acte pel 20 de juliol a les 19.30 hores a
la plaça Montserrat Roig, on intervindrà el diputat de la
CUP Albert Botran i el rubinenc Iván Hernáez, membre
d’Esquerra Unida i Alternativa, i inclourà una actuació
musical. La campanya gira al voltant de diversos eixos: el
procés constituent, l’educació, el feminisme, la defensa
del territori, el treball digne, el dret a l’habitatge, la salut
i l’acollida a les persones migrades i refugiades.
A més, el 19 de juliol es reunirà el comitè de campanya i la formació fa una crida a la ciutadania a participar.
La reunió tindrà lloc al CRAC a les 20.30 hores. / DdR

Un ‘Bus a peu’ per reduir el trànsit
a la sortida de les escoles del centre
L’AUP vol evitar
els taps al voltant
del Regina
Carmeli i l’Escola
Monstserrat

MARTA CABRERA

Coincidint amb la implementació de la nova zona
reservada per a vianants
del centre de la ciutat, l’Alternativa d’Unitat Popular
(AUP) proposa mesures per
tal d’evitar la concentració
de trànsit a la sortida i
l’entrada de les escoles més
cèntriques.
La formació és favorable
a la restricció de vehicles al
centre, però considera que
“abans s’haurien d’haver
pres mesures per evitar
l’impacte a la mobilitat que
hi haurà al setembre”, segons ha explicat la regidora
de l’Alternativa, Mireia
Gascón.
Per aquest motiu, l’AUP
presentarà una moció al
Ple, previst pel 20 de juliol,
que proposa “donar servei
de ‘Bus a peu’ a les escoles més afectades, com el
Regina Carmeli o l’Escola
Montserrat”. Amb aquest
servei, els nens van de
casa seva, caminant o amb

Els tres regidors d’Alternativa d’Unitat Popular. / M.C.

cotxe, fins a una parada
propera al centre de la
ciutat, on es troben amb
monitors, voluntaris o pares que s’encarreguen que
els infants arribin a l’escola
caminant per la zona de
vianants.
Segons ha explicat Mireia Gascón, d’aquesta forma
“s’evita crear taps al voltant
de les escoles, els nens poden anar a classe caminant
i es redueix la contaminació

atmosfèrica al voltant dels
centres educatius”.
Aquest sistema ja es du
a terme en altres ciutats
com Terrassa o Reus.
Denunciar de forma anònima males praxis
D’altra banda, la formació
política té previst presentar
una altra moció per “crear
una xarxa de denúncia
anònima per ﬁscalitzar i denunciar pràctiques lesives

de l’Ajuntament”, segons
explica el regidor de l’Alternativa Aitor Sánchez.
D’aquesta forma, segons la visió de l’edil, es
millora la transparència al
consistori i s’ofereix una
feina útil tant als treballadors municipals com al
conjunt de la ciutadania
per “fer denúncies en cas
d’indicis o coneixement de
pràctiques delictives o èticament reprovables de forma anònima”. Per Sánchez,
“a l’administració pública,
hi ha un grau elevat d’exposició en cas de denúncia
de males pràctiques”.
El regidor de l’AUP també ha explicat que el Ple de
l’Ajuntament de Sant Cugat
va aprovar una moció molt
similar a la que presentarà
l’Alternativa a Rubí.

Les AV de Can Fatjó i Sant Jordi Parc carreguen
contra JxSí per les línies d’alta tensió
2019 arriben al govern”.

M. CABRERA

Les associacions de veïns de
Can Fatjó i de Sant Jordi Parc
han carregat contra Junts
pel Sí (JxSí) per la negativa
de la formació a complir el
conveni que contempla el
soterrament de les línies
d’alta tensió.
Segons els representants
de les dues entitats veïnals,
el diputat Marc Sanglas, de
JxSí, els va explicar en una
trobada fa uns dies que el
govern no té cap intenció
de fer complir el contracte
i que aposta per signar un
nou conveni.
José María Carmelo, vicepresident de l’AV Can
Fatjó, reivindica que “cal
complir el conveni”, redactat
el 2006 i que estableix que
l’Ajuntament, la Generalitat i
Red Eléctrica Española (REE)
han de soterrar la línia de
l’avinguda de Can Fatjó, de
220 kW. Concretament, el
conveni ﬁxa en 2,5 milions
d’euros el cost de les obres,
dels quals l’Ajuntament se
n’ha de fer càrrec de 420.000

Les dues associacions es van reunir amb C’s. / Rubén Cabús

euros i la Generalitat d’1,9
milions d’euros. El conveni
també estableix que REE
serà l’empresa encarregada
d’executar les obres.
“Estem indignats, algunes persones no tenen humanitat, diuen que no hi ha
diners però després treuen
diners per altres coses que
no són prioritàries, el més
important és la salut dels
ciutadans i cal no oblidar
que hi ha escoles a la zona”,
afirma el representant de
l’associació, que ha descartat l’opció de signar un
nou conveni per por que “el
problema s’allargui 10 anys

més”.
Els veïns afectats per
aquesta problemàtica es van
reunir dilluns a la tarda amb
Joan García, diputat de Ciutadans (C’s), que va demanar
als dos partits que integren
JxSí, Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), i el Partit
Demòcrata Europeu Català
(PDeCAT), coherència, ja
que al Ple de Rubí van votar
favorablement a la retirada
de les línies. A més, García
va carregar contra ERC: “Si
en una acció tan important
aquest partit no és capaç de
complir la seva proposta al
Ple, que es pot esperar si el

JxSí vol que les elèctriques
també hi contribueixin
El portaveu d’ERC a Rubí,
Xavier Corbera, ha defensat
la posició de JxSí, que aposta
per signar un nou conveni:
“No podem anar explicant a
la gent que hi ha diners per
fer aquesta infraestructura”,
aﬁrma Corbera, que recorda que hi ha altres ciutats
com Reus, L’Hospitalet o
Cornellà que també estan
afectades.
El portaveu republicà
defensa la posició del govern català i considera que
“Red Eléctrica Espanyola
també ha de contribuir a
pagar aquesta infraestructura, perquè són els grans
beneficiaris”. La proposta
del govern català és que el
soterrament de les línies
elèctriques sigui costejat per
l’Ajuntament, la Generalitat,
Red Elèctrica Espanyola i
a través d’una nova taxa
d’ocupació de l’espai públic
que gravarà les companyies
elèctriques.
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L’AUP i ICV volen un relleu en la
regidoria de Polí�ques d’Igualtat
L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) i Inicia�va per
Catalunya Verds (ICV) han
demanat un relleu en la regidoria de Polí�ques d’Igualtat, ara mateix en mans de
la regidora socialista Maria
Mas. Pel regidor de l’AUP,
Aitor Sánchez, l’actual responsable d’igualtat “no està
prou qualiﬁcada o mo�vada
per assumir aquesta responsabilitat, seria recomanable
replantejar seriosament
el lideratge de Polítiques
d’Igualtat per fer una feina
seriosa i amb il·lusió”.
Les dues forces consideren que les accions que es
fan des del Servei de la Dona
estan mancades de con�nuïtat, en part, argumenten,
perquè moltes s’encarreguen a empreses externes.
“Són accions aïllades i no
alineades amb cap projecte
i objec�u estratègic”, apunta la regidora ecosocialista
Ànnia García.
Les dues forces polítiques consideren que una
ciutat de 75.000 habitants
com Rubí ha d’apostar per

POLÍTICA
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fer polí�ques de prevenció
de la violència masclista i
no un servei per pal·liar les
conseqüències d’aquesta
violència. Per García, el
que ara fa l’Ajuntament “és
complir el tràmit, no treballa per intentar transformar
la societat”.
Pel que fa al protocol
sexista de la Festa Major, el
regidor de l’Alterna�va ha
cri�cat que es fes a cuitacorrents i que no es consensués amb en�tats que havien fet una feina prèvia. A
més, Aitor Sánchez creu que
encara queda molt camí per
millorar-lo: “El punt d’atenció de violència sexista està
fet amb bona fe, però és
com un bolet, cal dotar-lo
de context, fer difusió i una
tasca de prevenció”.
El govern respon
La regidora de Polítiques
d’Igualtat, Maria Mas, ha
lamentat que es posi en
dubte el seu “compromís i
implicació en un tema tan
sensible com la violència
que pateixen les dones”.

Pel que fa a les crítiques
per les externalitzacions, el
govern les jus�ﬁca en la llei
que prohibeix incrementar
el capítol 1 de pressupost,
que impossibilita fer noves
contractacions, però nega
que siguin accions aïllades,
ja que serveis com el psicològic o el jurídic funcionen
des de fa molts anys. A més,
assenyala que, en el cas del
servei psicològic, a partir
de dilluns s’amplia passant
d’un a dos professionals.
L’execu�u també recorda que bona part del treball
de prevenció d’actituds
violentes entre els joves es
realitza conjuntament amb
Joventut i a través de programes als ins�tuts.
Respecte a les crí�ques
pel disposi�u contra la violència masclista durant la
Festa major, l’execu�u reconeix que es va organitzar
amb poc temps i que “caldrà
fer una reﬂexió per millorar
el servei”, tot i que aﬁrma
que la valoració posterior
ha estat posi�va. / Marta
Cabrera

Jordi Turull (PDeCAT) diu a Rubí que
el referèndum “es farà de totes totes”
El Par�t Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) va
organitzar dimecres al vespre la primera festa de la
vegueria de les comarques
de Barcelona a l’amﬁteatre
del Castell, un acte que va
comptar amb l’assistència
de centenars de persones.
El president del PDeCAT i expresident de la
Generalitat, Artur Mas, la
coordinadora general del
par�t, Marta Pascal, el president de la vegueria de les
comarques de Barcelona,
Xavier Badia, i el portaveu
de la formació a Rubí, Víctor Puig, van par�cipar en la
festa. L’acte, al qual no van
poder accedir els mitjans
de comunicació, també va
comptar amb la par�cipació de noms destacats del
par�t com Jordi Turull, Josep Rull, David Bonvehí o el
rubinenc Xavier Reinaldos.
Els dirigents del PDeCAT
busquen, amb aquest �pus
d’actes, apropar el par�t a
la gent en la zona metropolitana. “Les comarques de

Víctor Puig, conversant amb el president del PDeCAT a Rubí i amb el
president de la vegueria de les comarques de Barcelona. / M.C.

Barcelona són un espai tradicionalment complex per
nosaltres, ho volem rever�r
parlant de la independència, però també de les coses
que preocupen la gent: les
pensions, l’educació, el
transport metropolità, etc”,
va explicar Xavier Badia.
Per la seva banda, Víctor Puig es va mostrar molt
content de poder acollir
l’acte a Rubí: “Volem representar una nova etapa que
comença a traslladar a la
ciutadania que cal un canvi
a moltes ciutats governades
durant molts anys per altres

forces polí�ques que tenen
el seu projecte esgotat,
com és el cas de Rubí”.
El referèndum “es farà”
El portaveu del grup parlamentari de Junts pel Sí
(JxSí), Jordi Turull, va voler
deixar clar que “el referèndum es farà de totes totes”
i que la independència no
és una qües�ó d’iden�tat:
“Les banderes ni donen
menjar ni fan progressar
a la gent, la independència ha de ser una eina de
progrés per servir millor al
ciutadà”. / M.C.
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Descomptes, promocions i bon ambient en
la cinquena edició de la Nit Oberta
C.C / A.C

Un centenar de comerços,
entre botigues i establiments de restauració, van
participar divendres passat
en la cinquena edició de la
Nit Oberta. Bon ambient
al centre de la ciutat i especialment a les terrasses
de bars i restaurants, amb
força públic que va passejar
per una illa de vianants que
tot just s’acaba d’ampliar
i que va poder gaudir de
descomptes i promocions
d’entre el 10% i el 50% als
establiments participants.
Les botigues no van
tancar al voltant de les 20
hores com és habitual sinó
que van estar obertes, la
majoria, fins a la mitjanit.
El públic també va gaudir d’espectacles itinerants
d’animació a càrrec de La
Tal, la banda Alway Drinking Marching Band i la
companyia Todozancos, que
va mostrar ‘Esfera Lunar’,
un espectacle de xanquers

Les botigues participants van obrir fins la mitjanit. / Localpres

Els establiments van oferir promocions i tast dels seus productes als
visitants. / J. A. Montoya

Els més petits van poder gaudir de jocs de fusta al carrer Maximí
Fornés. / J. A. Montoya

Els espectacles d’animació, com ‘Esfera lunar’, a la imatge, van
cridar l’atenció dels vianants. / J. A. Montoya

blancs que desafiaven la
gravetat amb coreografies

Fornés es va organitzar un
espai de jocs interactius per

d’acrobàcies i equilibris.
A més, al carrer Maximí

als més petits.
En aquesta Nit Oberta,

es van sortejar targetes
de Rubí Comerç entre els
clients que van comprar
aquella mateixa nit. Una
carregada amb 100 euros
i cinc amb 25 euros per
gastar en els establiments
associats.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, va voler ressaltar
que l’ampliació de l’illa de
vianants té com a objectiu
dinamitzar el comerç local
i prioritzar els vianants per
davant dels vehicles. Per la
seva banda, el president de
Rubí Comerç, Miquel Ortuño, també va ressaltar que
l’ampliació de l’illa serà molt
positiva pel comerç, l’inici
d’una època nova pel sector
i fins i tot pot atraure franquícies, que considera que
són motors econòmics.
Ortuño també ha reconegut que el juliol, amb bon
temps i les rebaixes d’estiu,
és una data més encertada
per a la Nit Oberta, que no
pas a l’hivern, com l’anterior
edició.

8

L’Ajuntament anuncia el
soterrament dels contenidors
del carrer Montserrat
L’Ajuntament inicia la propera setmana la segona
fase de les obres per soterrar diversos contenidors de
residus al nucli urbà. En una
primera fase, els treballs
─inclosos al Pla d’inversions
financerament sostenibles
2014-2015─ es van concentrar a les places Anselm
Clavé i Estanislau Figueres,
mentre que ara s’actuarà al
carrer Montserrat.
C o n creta ment , en
aquest punt se soterraran
dos grups de tres conte-

Els treballs
s’iniciaran el
dia 17 de juliol
i s’allargaran
durant dos mesos
nidors, ubicats cadascun
d’ells en una de les cantonades del carrer Montserrat
amb el carrer Sant Jaume.
En una de les bandes, es
preveu el soterrament d’un
grup de tres contenidors de
recollida selectiva (paper,
cartró i vidre), mentre que
a l’altra les obres se centraran en els de recollida de
residus en general i matèria

orgànica.
L’Ajuntament ha decidit dur a terme aquesta
actuació per minimitzar
les molèsties que pateixen
els veïns. I és que aquests
contenidors a l’aire lliure
desprenen força mala olor
i estan permanentment
bruts, malgrat els esforços municipals per evitar
aquesta situació. Les obres
consistiran en el desplaçament d’un fanal i la seva
línia elèctrica i l’eliminació
d’un parell d’escocells i
el seu arbrat, de diverses
pilones i d’una màquina
expenedora de tiquets de
zona blava.
El proper dilluns es realitzaran els treballs d’implantació d’obra (col·locació
de tanques, casetes d’obra,
etc.) i, cap a mitjans de
setmana, és previst que
s’inhabiliti temporalment
la zona existent de càrrega
i descàrrega, que tornarà
a estar operativa un cop
finalitzi aquesta actuació.
La circulació de vianants i
de vehicles estarà garantida
en tot moment. Els treballs
tindran una durada d’uns
dos mesos. / DdR

Campanya d’Ecovidrio per
millorar el reciclatge de vidre
a l’hostaleria de la ciutat
Ecovidrio i l’Ajuntament
han impulsat una campanya per potenciar el
reciclatge de vidre al sector hostaler de la ciutat.
La iniciativa va començar
dijous amb entrevistes als
bars i restaurants de Rubí
per conèixer els hàbits i
les necessitats a l’hora de
separar els residus.
L’objectiu de les accions, incloses dins la campanya ‘Recicla, posa colors
a la ciutat’, és millorar el
reciclatge del vidre, que
suposa el reaprofitament
del 100% del material.
Els establiments que ho
sol·licitin rebran un cubell de reciclatge per als
envasos de vidre. A més,
els informadors explicaran
als hostalers com separar
correctament el residu, ja
que hi ha alguns productes
que no van al contenidor
verd.
El 2016, els rubinencs
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van reciclar un total de
1.000 tones d’envasos
de vidre, el que suposa
13,58 kg per habitant. La
campanya pretén millorar
aquestes xifres i considera
que per fer-ho és clau la
implicació de bars i restaurants, on es genera el 50%
d’aquests residus.
“El vidre es pot reciclar
infinites vegades, que es
tanqui el cicle del reciclatge de vidre depèn de la
tasca ciutadana”, ha explicat Sílvia Mayo, gerent
d’Ecovidrio a Catalunya,
una entitat sense ànim
de lucre que gestiona el
reciclatge de vidre a l’estat espanyol. El regidor
de Medi Ambient, Moisés Rodríguez, ha afirmat
que l’acció pretén “conscienciar la ciutadania i
especialment el sector de
l’hostaleria sobre com és
d’important i fàcil reciclar
el vidre”. / DdR

L’alcaldessa reconeix que els carrers estan
“bruts” i anuncia que es queixarà a FCC
redacció

L’Ajuntament de Rubí té
previst adreçar una protesta
formal per carta a Fomento
de Construcciones y Contratas (FCC), l’empresa que
presta el servei de neteja
i recollida de residus a la
ciutat, per la falta de neteja als carrers. A més, el
consistori avisa a l’empresa
que pretén millorar el seguiment del compliment del
contracte de neteja.
Cal recordar que el contracte amb FCC fa prop d’un
any que va caducar després
de 10 anys de servei i que
fa uns mesos es va aprovar
una moció al Ple per fer
una auditoria a l’empresa,
ja que en altres municipis,
com Badalona o Barcelona,
han detectat irregularitats
i han denunciat l’empresa
per frau.
“La ciutadania ens està
fent arribar queixes sobre
l’estat de molts carrers i
places de Rubí. I tenen raó:
molts estan bruts i això és
una cosa que no ens podem ni volem permetre” ha
afirmat l’alcaldessa, Ana M.

El consistori té previst treure les herbes de les voreres. / M.C.

Martínez.
Per tal de millorar la
situació, el govern local té
previst dur a terme diver-

ses accions. En primer lloc,
durant aquest mes s’ha
intensificat el buidatge de
contenidors de recollida

selectiva d’envasos i de
paper, especialment aquells
que s’omplen més a l’estiu.
Un reforç que es farà fins a
finals de setembre.
D’altra banda, l’Ajuntament ha adquirit una nova
màquina de rentat amb aigua a pressió, que treballarà
al matí i a la tarda; com també ho faran les furgonetes
hidronetejadores. A més, es
reforçaran les recollides dels
abandonaments de residus
al voltant dels contenidors,
especialment els que estan
ubicats a les urbanitzacions,
una mesura que s’allargarà
durant tot l’any. Per últim,
està previst actuar contra
les herbes que creixen als
escocells i a les voreres.
Per fer-ho, es contractarà
personal a través de plans
d’ocupació. “Farem tot el
que estigui a les nostres
mans per fer de Rubí una
ciutat neta”, ha dit la màxima responsable municipal.
El proper contracte de
gestió de residus i neteja,
que fa més d’un any que
s’està redactant, té previst
incorporar algunes d’aquestes mesures.

L’Ajuntament incorpora vuit camions de recollida
de residus i neteja viària a la flota municipal
C. Carrasco

El regidor de Medi Ambient, Moisés Rodríguez, va
presentar dimarts quatre
dels vuit nous vehicles de
recollida de residus que
s’incorporaran a la flota
municipal. Aquests camions
substitueixen els altres vuit
que van cremar el novembre del 2015 en un incendi
que es va produir en el parc
de neteja de la ciutat.
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC),
empresa que presta el servei a la ciutat, va continuar
oferint el servei amb altres
vehicles que tenia disponibles. Ara, l’administració
local ha adquirit cinc camions de càrrega lateral i
dos de càrrega posterior
com els que van cremar i
una escombradora dual,
més moderna i amb més
utilitat, que substitueix el
camió cisterna que també
va quedar calcinat durant
el succés.

Alguns dels vehicles nous que ha comprat l’Ajuntament per millorar la neteja. / Iban Coca

Rodríguez ha explicat
que, per les necessitats de la
ciutat, l’escombradora dual
és més útil que el camió
cisterna. Els tres camions
recol·lectors entraran en
funcionament a partir de la
setmana vinent, mentre que
la resta estaran disponibles
en un parell de mesos. L’escombradora dual ja està en
funcionament des de finals
de juny.
El cost dels vehicles ha
estat d’1.642.802,02 euros,
que el consistori preveu

amortitzar en 10 anys. Amb
aquests nous vehicles, el
servei disposa de 45 camions.
El regidor ha insistit que
“la intenció del govern és

Els vehicles
tenen un cost
d’1,6 milions
d’euros i han
de substituir
els que es van
cremar el 2015

mantenir la ciutat cada
vegada més neta” i ha assenyalat que això implica
noves accions de reforç com
incrementar la neteja de
contenidors, quadruplicar
la neteja amb aigua i augmentar la supervisió de les
tasques de control de la neteja urbana que fa l’empresa
FCC. “El que volem és que la
ciutadania tingui una ciutat
neta”, ha apuntat, tot ressaltant que el civisme també és
important per aconseguir
aquest objectiu.

PUBLICITAT
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Nova edició de l’Arran de
Font amb música i literatura

La Font de Sant Muç acollirà una nova edició de l’Arran de Font. / Iban Coca

Rubí d’Arrel i Òmnium Cultural organitzen la sisena
edició de l’Arran de Font,
que �ndrà lloc al voltant de
la font de Sant Muç.
Per primera vegada
en molts anys, s’espera
que ragi aigua de la font,
després d’un acord entre
les parts implicades. El
format de l’Arran de Font
serà similar al de darreres
edicions. A les 20 hores,

els participants sortiran
des de la plaça del Doctor
Guardiet per pujar caminant ﬁns a la font, guiats
pels organitzadors. Un cop
a Sant Muç, la part literària
de l’esdeveniment estarà
dedicada a Aurora i Prudenci Bertrana, amb mo�u
de l’Any Bertrana que es
commemora enguany.
Un cop ﬁnalitzat el recital, els assistents podran
gaudir d’una estona de mú-

sica a càrrec d’Ensemble,
una agrupació de músics
que oferiran un tastet de
diversos es�ls: blues, jazz,
funky, la�n, etc.
Els organitzadors recorden que per par�cipar
en l’Arran de Font és necessari dur roba i calçat
còmode, una llanterna o
frontal i el sopar. L’ac�vitat
oferirà servei de barra de
refrescos i els tradicionals
‘mojitos’. / DdR

Les en�tats ja poden
sol·licitar les subvencions per
les ac�vitats d’aquest any
La convocatòria per sollicitar subvencions per
part de les en�tats locals
estarà oberta ﬁns al 21 de
juliol. Totes aquelles en�tats culturals, d’educació
en el lleure, juvenils, sociosanitàries i de cooperació
poden optar a subvencions
per ac�vitats d’aquest any
o del curs 2016-2017.
Els ajuts a les en�tats
que atorga l’Ajuntament
tenen per objectiu fomentar la vida associa�va
i la par�cipació ciutadana
a través de projectes que
promoguin i potenciïn la
implicació del teixit associa�u.
Les subvencions poden
anar des dels 300 euros
ﬁns als 30.000 euros, depenent del �pus de modalitat de subvenció, en�tat i
projecte. Les associacions
que vulguin sol·licitar la
subvenció han de lliurar la

sol·licitud, juntament amb
la documentació prescrip�va, a l’Oﬁcina d’Atenció al
Ciutadà (OAC).
Per aquelles entitats
que vulguin més informació, l’Oficina d’Atenció i Suport a les En�tats
(OASE) ha programat dues
sessions informa�ves el 10
i 12 de juliol a les 19 hores a l’Ateneu. Els tècnics
de l’Ajuntament oferiran
informació sobre el procediment i la normativa
a seguir en el procés. Per
assis�r a les sessions, cal
inscriure’s prèviament a
través del correu electrònic oase@ajrubi.cat o
trucant al telèfon 93588
74 73.
L’Ajuntament ja està
treballant en una segona
convocatòria de subvencions, que inclogui les en�tats veïnals, espor�ves i de
serveis socials. / DdR

L’Ateneu projecta avui
‘Las cloacas de interior’
Òmnium Rubí ha programat
la projecció del documental
‘Las cloacas de interior’ a
l’Ateneu aquest divendres
a les 19.30 hores. Es tracta
d’un audiovisual creat per
la productora ‘Mediapro’ i
dirigit per Jaume Rouras en
col·laboració amb periodistes del diari ‘Público’.
L’audiovisual explica, segons els autors, l’operació
Catalunya a partir de les
gravacions entre l’exministre
d’Interior Jorge Fernández
Díaz i l’exdirector de l’Oﬁcina
An�frau de Catalunya, Daniel de Alfonso. El documental

presenta diversos tes�monis, entre ells dos comissaris
i un sergent de la Guàrdia
Civil, que revelen “una xarxa
d’interessos i corrupteles
que va més enllà de la persecució als enemics polí�cs
i que conﬁgura una trama
de favori�smes i corrupteles
que implica policies, jutges,
ﬁscals i empresaris”.
El documental s’emetrà per TV3 el 18 de juliol i
també l’emetran els canals
autonòmics d’Euskadi i les
Balears. En canvi, el reportatge no es podrà veure en
cap canal estatal. / DdR
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Rubí aposta per l’educació en el
lleure per a tots els infants de la ciutat

L’alcaldessa i la regidora de Serveis a les Persones han donat a
conéixer les mesures per facilitar l’educació en el lleure als infants
rubinencs. / Localpres

C. CARRASCO

L’Ajuntament treballa amb
les en�tats de lleure, espor�ves i socials de la ciutat per
garan�r que tots els infants
puguin accedir en igualtat
d’oportunitats a l’educació
en el lleure.
En aquest sentit, l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez,
ha explicat que, per assolir
aquest objectiu s’ha augmentat en 10.000 euros
–de 30.000 euros a 40.000

euros– el pressupost des�nat a la boniﬁcació de tots
els nens i nenes inscrits
als casals d’es�u d’aquest
juliol. A més, s’ha dotat de
boniﬁcacions especíﬁques a
les famílies monoparentals
i nombroses i pels germans
a partir del segon fill. El
nombre d’inscrits als casals
de juliol és de 2.387.
El consistori també ofereix boniﬁcacions especials
perquè els infants de famílies assistides per Serveis

Socials puguin participar
en qualsevol casal o activitat espor�va. Així, s’han
destinat 12.000 euros a
l’oferta d’ac�vitats Educació
per la Pau i 35.000 euros
a la subvenció dels casals
d’agost per a famílies en
situació d’exclusió, a més
de cedir espais municipals
per al desenvolupament
dels casals i campus poliespor�us i assumir el cost de
les despeses d’electricitat i
aigua que se’n deriven.
D’altra banda, la collaboració de l’Ajuntament
i la Fundació Pere Tarrés
ha fet possible 10 beques
perquè infants rubinencs
par�cipin en les seves colònies.
Mar�nez també ha reiterat “el compromís especíﬁc d’aquest equip de govern
amb el dret a lleure de les
persones amb discapacitat”.
En aquest sen�t, es facilitarà
l’accés al lleure inclusiu amb
la contractació de 16 vetlladors que donaran resposta
a les necessitats educa�ves
especials dels infants amb

discapacitat, per tal que
puguin par�cipar en igualtat
de condicions en els casals
ordinaris. Per afavorir l’accés al lleure especialitzat,
es boniﬁcarà a les famílies
dels infants amb necessitats
especials per assis�r al Casal
d’Educació Especial de Ca
n’Oriol, que hauran d’assumir la mateixa despesa que
les famílies que par�cipen
en els casals ordinaris.
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La Marató de Donació de Sang
arriba a Rubí aquest divendres
Un any més, els rubinencs �ndran l’opció de donar
sang durant tot el dia al teatre municipal La Sala
REDACCIÓ

Rubí acollirà una nova edició
de la Marató de Donació
de Sang aquest divendres
de 10 a 22 hores a La Sala.
L’objectiu de la iniciativa,
organitzada pel Banc de
Sang i Teixits conjuntament
amb l’Ajuntament de Rubí
i l’Associació de Donants
del Vallès Occidental, és
impulsar la donació de sang
durant l’es�u, època de l’any
en què les reserves baixen
ﬁns a un 30%.
L’edició de la Marató de
Donació de Sang d’enguany
està dedicada als grups
sanguinis sota l’eslògan ‘La
teva sang diu coses. Comparteix-les’. Es calcula que
a Rubí hi ha prop de 33.000
persones del Grup A i també
del Grup 0; unes 5.000 del
Grup B i al voltant de 3.000
del Grup AB. Conèixer el
grup sanguini és bàsic en

¿Puedo utilizar en el divorcio la
información obtenida espiando el
móvil y ordenador de mi esposa?
A menudo se nos pregunta en el despacho si
se puede utilizar en el
procedimiento de divorcio las pruebas que se
han obtenido “espiando”
sin su consentimiento los
dispositivos informáticos
del cónyuge. Por ejemplo, copia de pantallazos

de whatssap (obtenidas
cuando su propietario
deja el móvil un momento sin vigilancia),
o información obtenida
instalando un programa
informático en el ordenador familiar que permita
conocer contenidos privados (e-mails, etc.).

La respuesta es no.
Estas pruebas se obtienen
vulnerando el derecho a
la intimidad de la persona espiada, y, por lo
tanto se trata de pruebas
ilícitas, que no sólo no
tendrán ninguna eﬁcacia
o validez en el procedimiento de divorcio,
sino que pueden incluso
ser muy peligrosas para
quien las aporta, pues
este tipo de acciones
pueden perfectamente
considerarse delitos (de
descubrimiento y revelación de secretos).
Así que, hay que tener
mucho cuidado con las
pruebas que se presentan
en el divorcio; no todo
vale.
Edurne Zunzunegui Lasa
Abogada de Familia
Sant Cugat del Vallès

xxxx

334 persones van par�cipar en la Marató de Donació de Sang l’any passat. / Arxiu

cas de necessitar transfusió
de sang.
La donació de sang, un hàbit que salva vides
La donació voluntària de
sang és l’única via per obtenir tota la sang necessària
per atendre les persones
malaltes de Catalunya. Es

calcula que diàriament calen entre 800 i 1.000 donacions de sang.
De cada donació de sang
se’n beneﬁcien com a mínim
tres persones, ja que durant
el processament de cada
bossa s’obtenen concentrats de glòbuls vermells,
plaquetes i plasma. Tots

els components de la sang
caduquen passats uns dies,
per això cal donar-ne de
forma regular. Els homes poden donar quatre cops sang
a l’any i les dones, tres.
Per donar sang cal ser
major d’edat, pesar més
de 50 kg i no estar embarassada.

ECONOMIA
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Des que el 2015 es va posar
en marxa el programa de
Garan�a Juvenil, han estat
517 els joves que han pogut accedir a alguns dels
programes d’aquesta oferta
forma�va. El programa de
Garan�a Juvenil va dirigit a
joves entre 16 i 29 anys que
no �nguin feina i que tampoc
no es�guin estudiant.
El programa permet que
els joves puguin rebre una
oferta d’ocupació, de pràc�ques i de formació con�nua
un cop ﬁnalitzen l’educació
formal o es queden a l’atur.
A Rubí, el punt d’informació sobre la Garan�a Juvenil
està situat a la segona planta del Rubí Forma –abans
Rubí+D–. Des d’aquí, s’ajuda
els joves a determinar el seu
objec�u laboral o forma�u i
se’ls deriva a una oferta forma�va concreta, fent-ne un
seguiment posterior. Els interessats es poden posar en
contacte amb aquest servei
a través del correu electrònic
impulsjoves@rubiocupació.
cat o bé trucar al 93 581 39
00. / DdR

L’atur a Rubí baixa en 172 persones al juny
5.731

500 joves par�cipen
en el programa
de Garan�a Juvenil
des del 2015
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4.400

Evolució de l’atur a Rubí des del juny del 2016 ﬁns al juny del 2017. Font: Generalitat

REDACCIÓ

El nombre de rubinencs i
rubinenques que busquen
feina s’ha vist reduït en 172
persones durant el mes de
juny, el que suposa que la
xifra d’aturats a la ciutat és
de 4.887 persones, segons
dades del Servei d’Ocupació
de la Generalitat. D’aquestes, 2.051 són homes i 2.836
són dones, dades que con�nuen evidenciant que l’atur
femení es manté per sobre
del masculí.
Pel que fa a grups
d’edats, la franja entre 40
i 54 anys és la que registra

un nombre més alt d’aturats (1.866), seguida dels
majors de 54 anys (1.575).
Aquestes xifres posen de
manifest les diﬁcultats per
reincorporar-se al món laboral que troben les persones grans, amb el perill
de passar a ser aturats de
llarga durada. Finalment,
entre els 25 i els 39 anys hi
ha 1.204 aturats i de menys
de 25 anys, 242.
Respecte als sectors,
els serveis són els que més
aturats registren a la ciutat, amb 3.144 persones,
seguit del sector industrial
amb 881 i de l’àmbit de la

construcció, on hi ha 496
aturats. La resta són persones que es dedicaven a
l’agricultura (27) o bé que
es volen incorporar al món
laboral per primera vegada
(339).
En el conjunt de la comarca, les dades també
són posi�ves pel que fa a la
caiguda de l’atur, ja que el
Vallès Occidental ha tancat
el mes de juny amb 51.849
aturats, 1.869 menys que
el mes anterior. El nombre
d’aturats a Catalunya ha
baixat en 18.102 persones
al juny i situa el total d’aturats en 391.388.
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Rubí se suma al Clúster d’Eﬁciència
Energè�ca de Catalunya
Rubí ja forma part del per millorar la seva comClúster d’Eﬁciència Ener- pe��vitat i generar valor
gè�ca de Catalunya (CEEC) afegit, a l’hora que servirà
en qualitat de soci col- per transferir coneixement
laborador. Es tracta d’una entre elles”.
entitat que impulsa l’ús
El CEEC desenvolupa
racional de l’energia a projectes interns encatravés de la col·laboració minats a fomentar les
entre les empreses i les sinergies entre els seus
organitzacions associades, membres. D’altra banda,
una agrupació empresa- impulsa projectes tecnorial sense ànim de lucre lògics innovadors en maformada per ins�tucions tèria energètica i també
que ofereixen, promouen fomenta la col·laboració
o desenvolupen productes intersectorial per millorar
i serveis en l’àmbit de l’eﬁ- l’accés al mercat de les
ciència energè�ca.
empreses par�cipants.
El regidor de DesenBarcelona i Sant Cugat
volupament Econòmic Lo- són altres municipis que
cal, Rafael Güeto, destaca formen part d’aquesta
l’adhesió, ja que “és una xarxa. / DdR
manera d’implicar-nos
encara més
en el nostre
objectiu de
fomentar l’ús
racional de
l’energia”. Per
Güeto, a més,
“això ens permetrà donar
més eines a La Fotolinera del Rubí Forma és el darrer pas
les empreses de la ciutat cap a l’eﬁciència. / Arxiu

Clàusula sòl: és l’hora de reclamar
El passat dia 21 de febrer de
2017 finalitzava el termini de
què disposaven les entitats
financeres per crear i posar
a disposició dels seus clients
un mecanisme de resolució
extrajudicial per resoldre les
reclamacions presentades
en relació als imports pagats
indegudament a causa de la
clàusula sòl de la hipoteca. Un
cop presentada la reclamació,
l’entitat financera disposava
d’un termini màxim de tres
mesos per donar-nos una
resposta, ja fos denegant la
nostra petició o posant a la
nostra disposició els diners
corresponents.
Malauradament, però,
transcorreguts més de 4 mesos des de la posada en marxa
d’aquest sistema de conciliació que havia d’evitar un
previsible allau de demandes
contra les entitats financeres,
el mecanisme ideat pel govern
s’ha mostrat insuficient per
resoldre totalment la situació
i, en molts casos, els bancs
han exhibit ben poca voluntat
d’entesa. Així, per exemple,
l’experiència dels nostres clients ens demostra que molts
usuaris de banca han vist denegada la seva sol·licitud sense
més explicació que una carta
tipus on no es detallen les

raons de la negativa. Altres,
s’han trobat que la resposta
de l’entitat incloïa la devolució de només una part dels
diners que se’ls havien cobrat
indegudament, mentre que la
resta de l’import es pretenia
compensar mitjançant una
rebaixa del diferencial de la
hipoteca, malgrat el mecanisme de resolució extrajudicial
no contemplava aquesta suposada solució. També està
sent del tot habitual que
rebin respostes negatives
les sol•licituds referents a
hipoteques que en algun moment han estat objecte de
novació o ampliació i, en el
cas d’entitats com BBVA o
Banc Sabadell, la denegació
de les devolució quan afecta
hipoteques constituïdes amb
alguna de les caixes que van
absorbir.
Tot plegat, la demostració de que el mecanisme de
resolució extrajudicial no
està sent tan efectiu com es
pretenia i que les entitats financeres no estan disposades
en molts casos a posar-ho fàcil
a l’hora de retornar uns diners
que mai no haurien d’haver
cobrat.
En cas d’haver rebut una
resposta negativa o una proposta de solució que conside-

rem insatisfactòria, és important recordar que, tot i haver
participat d’aquest mecanisme de resolució extrajudicial,
mantenim tot el nostre dret a
acudir als tribunals i demanar
que sigui un jutge i no pas la
pròpia entitat qui decideixi si
tenim dret o no a la devolució
dels nostres diners. I fins ara,
els jutges han estat obertament proclius a reconèixer el
caràcter abusiu de la clàusula
sòl de la hipoteca i imposar a
les entitats financeres l’obligació de retornar els diners
cobrats de més.
Per tant, si la vostra entitat no ha volgut retornar-vos
els diners després d’avaluar la
vostra sol·licitud, no dubteu
a consultar un advocat o advocada de la vostra confiança
per analitzar quines accions
judicials podeu emprendre
per tal de recuperar els vostres diners. Teniu tot el dret
a fer-ho.
Col·lectiuRonda
Assesoria jurídica

Per a més informació
Col·lectiu Ronda
www.cronda.coop
Tel. 93 699 97 61
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É

s una, si no la més important, assignatura pendent de la nostra ciutat,
l’aprovació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM).
Aquella eina que havia d’haver anat dibuixant la ciutat actual, aquell full de ruta que
ha de dibuixar el Rubí del futur. Amb un pla
urbanístic aprovat l’any 1981 i revisat l’any
1987 el municipi necessita des de fa més de
vint anys un nou pla que no ha estat capaç de
tirar endavant.
A finals dels anys 90 es van realitzar diversos intents de tirar un nou POUM endavant
que van fracassar. L’any 2004 es va iniciar un
nou procés que va culminar sis anys després
amb l’aprovació provisional d’un pla que,
malgrat no tenir el suport de la majoria, sí que
va aconseguir un ampli consens. El 2011, la
Generalitat va tombar el pla perquè faltaven

Quejas de FGC
Ya son de sobra conocidas las quejas de los
usuarios de Rubí por la pérdida de calidad
en el servicio que nos da FGC desde la
apertura de las tres últimas estaciones de
Terrassa, la excusa principal que alegan es la
falta de trenes para aumentar la frecuencia,
algo que piensan solucionar para el 2019 con
la adquisición de nuevas unidades. O sea,
primero inauguran estaciones y luego caen
en la cuenta de que para atender una mayor
demanda se necesitan más trenes, menos
mal que no son arquitectos, ¡se acordarían de
los cimientos cuando acabasen de construir
una casa!
Pero ahora llega el mes de agosto y la
cosa se agrava, el servicio que nos van a
dar es el mismo que tenemos los fines de
semana, que ya de por si es muy pobre. Hace
unos años, durante el mes de agosto tamaña
reducción en el servicio solo la daban las
semanas intermedias del mes de agosto,
manteniendo la primera y última semana el

El Tuit de la setmana

EDITORIAL

La balança

informes i fallaven algunes qüestions tècniques. Així, instava l’Ajuntament a presentar
un text refós que incorporés, entre d’altres,
les possibles prescripcions dels necessaris
informes sectorials, així com l’estudi de sostenibilitat econòmica del pla.
Sis anys després –alguna cosa falla en
l’administració local quan es necessiten sis
anys per seguir les indicacions de la Generalitat– sembla que el POUM està enllestit.
Això sí, el govern no té ara per ara els suports
necessaris per tirar-ho endavant, ja que gran

Cartes de la ciutadania

mismo servicio que en el mes de julio. Ahora
con más usuarios, menos servicio, a eso se le
llama recortar.
Sea por el crecimiento natural de la población de muchos de los núcleos afectados,
por el aumento de estaciones o porque cada
vez hay más gente que trabaja durante el
mes de agosto, la demanda en este mes ha
crecido y a la dirección de FGC no parece
importarle.
Atentamente.
José Miguel Lozano

Rubí y la información local
Ya estamos en julio, ha finalizado la ‘Festa
Major’ y con ella muchos han comenzado
a disfrutar de sus merecidas vacaciones.
Es tiempo de desconexión, no solo laboralmente si no también desde el punto de
vista informativo. Es obvio que queremos
descansar, y no nos apetecen esas noticias
que solo huelen a “rutina y mal rollo”, atentando contra el estado mental de dispersión

11 de juliol

Nuria
@Nuria_GMz
Alguien de mi ediﬁcio se ha
ido de vacaciones y ha dejado
en el portal a su PEZ para que
el resto de vecinxs lo cuiden
mientras tanto

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

part de l’oposició considera que el text ja ha
quedat obsolet i que s’hauria de refer.
La balança està prou equilibrada. Per una
banda, Rubí necessita d’una vegada per totes
un pla d’ordenació urbanística que permeti
saber cap a on va la ciutat, la regulació del sòl,
els plans de millora urbana, els plans urbanístics, els espais lliures, les zones d’equipaments,
industrials i de serveis, les comunicacions i els
transports... Fer modificacions puntuals de
plans parcials no ha permès una visió global de
la ciutat i el resultat és la ciutat que tenim, prou

i també a Facebook

positiva que anhelamos invada nuestras vidas
en ésta época.
Lo curioso es que si hablamos de información y más específicamente sobre política
local, sorprende bastante que esa suerte de
“desconexión” sea practicada por muchísima
gente de forma permanente todo el año, y
en cifras bastante más altas de lo que cabría
esperar. Es fácil comprobar por tanto, que la
mayoría de las personas siguen lo que ocurre
a nivel nacional y autonómico, pero a pesar
de la época de sobreinformación y tecnología
en la que vivimos, carecen de información
básica sobre lo que acontece políticamente
en Rubí, su propio municipio.
Es por éste motivo que a diario en los
grupos locales de facebook no es difícil encontrar infinidad de personas sorprendidas
al haber sido multadas al circular por tal o
cual sitio, cuando la prohibición del caso
había sido informada durante meses. Del
mismo modo, es recurrente encontrar por
ejemplo publicaciones con decenas y decenas

millorable i amb el fre de mà posat per a moltes
qüestions com el creixement industrial.
A l’altre costat de la balança, l’aprovació
d’un text que no contempla la situació real
de la ciutat ni de la realitat socioeconòmica i
amb previsions de creixement qüestionables i
que no dona garanties de res. Com tampoc les
dona un pla que no tingui el màxim consens
possible.
Queden dos anys de mandat abans de les
properes eleccions locals i, com hem fet des
d’aquestes línies des de fa més de vint anys,
esperem que durant aquest temps govern
i oposició sàpiguen trobar aquell camí de
consens i de renúncies que permeti l’aprovació d’un bon Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal per la ciutat, un text adequat que
realment sigui una bona eina per la ciutat, que
ja s’ho mereix.

de comentarios reclamando soluciones para
los pipicans, o el aumento de la seguridad en
pasos de peatones con opciones para los no
videntes, cuando éstas medidas ya han sido
aprobadas en el Pleno de Rubí, a instancia de
mociones presentadas por el grupo municipal
de Ciutadans.
Los ejemplos se suceden de forma permanente, por lo que podríamos citar muchos
más, algo que resulta poco comprensible en
una ciudad en la que la oferta informativa
es bastante completa. Comenzando por
éste mismo diario impreso, continuando
por todos los medios digitales locales de
los que dispone el internauta, sin olvidar
los canales del Ayuntamiento de Rubí que
incluyen hasta una emisora de radio y como
no… las redes sociales a las que dedicamos
tanto tiempo. Por todo lo anterior, no hay
“excusas”, estar informado es un derecho,
pero también “obligación” de todo buen
ciudadano rubinense.
Carlos Vittese

OPINIÓ
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Festa Major de Rubí,
un èxit a reflexionar
XAVIER CORBERA
Portaveu d’ERC
M’agrada la Festa Major de Rubí,
una Festa Major que és coneguda
i reconeguda més enllà dels límits
municipals. Una Festa Major que va
ser una aposta valenta a finals dels
70, amb persones al capdavant com
en Jordi Margarit o Martí Pujol. En
una època que la gent volia sortir
al carrer per viure amb alegria una
nova època de suposades llibertats,
i que va esdevenir un símbol per
a tots els rubinencs i rubinenques
que, durant uns dies, es feien seus
els carrers i places de la ciutat.
Des d’aquells inicis i fins avui
poques coses han canviat en l’estructura de la Festa Major. I potser,
després de tants anys, cal posar
en qüestió alguns aspectes de la
nostra festa, amb la voluntat de
fer-la millor, adaptar-la a les nostres
necessitats i a les nostres possibilitats, i viure-la d’una manera més
participativa.
De vegades cal qüestionar algunes coses que es fan perquè “sempre
s’ha fet així”. De manera que és
obligat pensar-hi. Tinc la sensació
que, igual que passa amb la ciutat
en el seu conjunt, la Festa Major
necessita repensar-se, necessita una
batzegada per seguir sent una bona
Festa Major. Quin sentit té i què
aporta tenir un mercat medieval
en el carrer principal de la nostra
ciutat? Vindrà més gent a la ciutat
per això? Els rubinencs sortirem
més per això? Quines possibilitats
ens hipoteca aquest espai? Aquest
és un espai que les ciutats destinen
per fer les cercaviles, el seguici dels
gegants, les Gitanes. O en alguns
casos és un espai per fer la mostra
d’entitats de la nostra ciutat. Les
possibilitats són diverses.
Gaudim de diversos concerts
de qualitat durant la Festa Major
en algunes places i espais ja consolidats. I en tenim un de molt i molt
gran que concentra milers i milers
de persones a l’Escardívol. Què ens
aporta una concentració tan gran
de gent? Podem seguir gaudint de
l’Escardívol, de la Nit Golfa, sense
que vingui mitja comarca a la nostra
ciutat? Segur que existeixen alternatives organitzatives i de propostes

musicals diferent de l’actual format.
Personalment gaudeixo molt amb
orquestres de versions, més econòmiques i destinades a un públic
més ampli.
D’aquí a uns anys comptarem
amb el gran de Parc de Ca n’Oriol,
seguint la proposta que hem plantejat des d’Esquerra de reforma i
millor d’aquest gran pulmó verd de
la ciutat. Aquest nou espai també
ens aportarà noves oportunitats i
noves maneres de viure la festa.
De la Festa Major, o de les
Festes Majors, una de les característiques més importants és la
participació activa de la seva gent.
Aquesta participació pot ser de
forma passiva, com per exemple
sent espectador de concerts o
d’activitats. O bé de manera activa,
com així ho fan els membres de
moltes entitats, persones avesades
a participar activament en el dia
a dia de la ciutat. Però en canvi, la
nostra Festa Major no destaca per
la participació de la ciutadania de
manera activa. Aquest fenomen
s’ha intentat revertir en Festes
Majors com la de Gràcia, de quina
manera? Doncs organitzant activitats com l’estirada de corda que
realitza Òmnium, o bé el triangular
de bàsquet del CB Sant Jordi, on
són els ciutadans els protagonistes
de la festa. Caldria més activitats
d’aquestes, com per exemple una
gimcana infantil, o una gimcana
per a adults, o potenciar la baixada
d’andròmines, o fer concursos de
truita de patates, o concursos del
que sigui, però que tots en siguem
els protagonistes.
No seré jo qui digui com ha de
ser la festa, però sí que ens pertoca
reflexionar, pensar-hi i repensar la
nostra Festa Major. Una comissió,
un grup d’experts, veïns i veïnes,
entitats, tots hi hem de poder participar i poder dir la nostra.
Finalment, no puc acabar sense
mostrar certa decepció amb la brutícia que genera la Festa Major. Un
aspecte difícil de solucionar però en
el que cal treballar-hi. Papereres
plenes, brutícia per terra, contenidors desbordats. Hem de fer prendre consciència que no tot s’hi val,
estem donant per suposat i estem
acceptant que això forma part de la
festa major, i no és així.

El 1-O

JOSÉ SEGURA
Veí de Rubí
El govern de la Generalitat ya ha
anunciado su firme decisión sobre
la celebración de un referéndum
encaminado a la proclamación de
una Republica Catalana, lo que
nos dejaría fuera del actual Estado
Español. Vaya por delante que
considero que el expresar nuestra
opinión a través del voto es un
derecho irrenunciable y no me
explico cómo partidos supuestamente democráticos y progresistas
intentan negárnoslo. Pero habida
cuenta de la extraordinaria importancia del mismo, hay una serie
de datos objetivos que deberían
hacernos reflexionar, los cuales
hacen referencia a la forma de
establecer el resultado de la citada
convocatoria a las urnas.
El art. 81.1 de la C.E. de 1978
dice:
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos
fundamentales y de las libertades
públicas, las que aprueben los
Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás
previstas en la Constitución. 2.
La aprobación, modificación o
derogación de las leyes orgánicas
exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre

EMPAR MOLINER
Escriptora

el conjunto del proyecto.
Conviene leerse despacio este
artículo puesto que establece un
plus en la aprobación de un derecho de este calibre. El legislador,
al redactar la C.E., y para evitar la
“dictadura” de una mayoría simple, exige una mayoría absoluta
en estos casos, es decir la mitad
más uno del censo oficial de las
personas con derecho a voto, no
de los votantes. Además, el citado
art.81 hace referencia expresa a
una posible ley sobre el régimen
electoral general. Y un referéndum
es perfectamente equiparable a una
ley electoral, puesto que se trata de
elegir un sistema político distinto
(no se sabe si mejor o peor) que
nos va a afectar a todos.
Por otra parte, la C.E. de 1978
fue aprobada en Cataluña por:
Participación: 67,91 %. A favor
90,46 %. En contra 4,23 %. En
blanco 4,23 %. Nulos 0,68 %.
Este resultado pone en evidencia con suficiente claridad la
voluntad del Pueblo Catalán en
1978. Naturalmente que se puede
argumentar que han pasado casi
40 años y que muchas de las personas que ahora tienen derecho a
voto entonces no lo tenían, y, que,
probablemente en las actuales
circunstancias sería distinto (en
sentido positivo o negativo).

Asimismo, tampoco resulta
convincente el argumento del Sr.
Junqueras respecto a la vinculación de los tratados internacionales suscritos por España. Cierto
que los acuerdos internacionales
se incorporan directamente a
nuestro ordenamiento jurídico,
pero no hay que olvidar que han
sido suscritos por el gobierno de
turno, y aquí entraríamos en la
discusión de que si con la actual
ley electoral nos representan o no.
Además, no nos olvidemos que el
TTIP, el CETA, la OTAN, etc.
son tratados internacionales y
no constituyen precisamente un
ejemplo de nada.
Dicho todo esto, debemos evitar empezar la casa por el tejado.
Reformemos la C.E. y en función
de lo que salga, con el nuevo texto
constitucional tomemos las iniciativas que se crean oportunas, y
ciñámonos a los resultados que se
obtengan.
Todo lo anterior al margen
de que nadie nos ha explicado de
forma clara y con datos suficientes
lo bueno o lo malo que sería la
independencia. Creo que los ciudadanos que vivimos en Cataluña,
bien sea por nacimiento o por
adopción tenemos el inalienable
derecho a que se nos diga la verdad
sin rodeos ni engaños partidistas.

puede ser un poco soberano, del
mismo modo que no se puede ser
un poco vegetariano o un poco
promiscuo.
Si Cataluña no es soberana,
¿es anómalo que en otras épocas
de su vida lo haya sido? Si Cataluña no es soberana, ¿es anómalo
que justamente sus habitantes nos reclamen la soberanía?
Ahora mismo en el Parlament
de Catalunya hay temas que no
se pueden ni mentar, hay que
prohibir hablar de ellos porque
cuestionan los límites del reino
de Felipe VI (reino heredado de
Juan Carlos I, heredado a su vez
de Francisco Franco). Hablar de
lo queremos para nuestro futuro,
en tanto que habitantes de Cataluña, es ilegal.
Si eso es así, ¿qué deben hacer
los que votan partidos republicanos y soberanistas? ¿Pensar que

los dejaran existir mientras sean
minoría pero que nunca podrán
llevar a la práctica aquello que
creen justo si son mayoría porque
entonces pondrán en peligro la
unidad de España? Es tan absurdo como permitir un partido
feminista en Irán para, una vez
conseguida la mayoría, prohibirle
cualquier gesto por la igualdad
entre los sexos. Que me digan
entonces con claridad, que votar
no me sirve para nada.
Mientras, al dinero que se
va para Madrid y no vuelven
le llaman “solidaridad”, pero
la solidaridad se escoge, no se
impone. Y cuando los impuestos
son tan exagerados que provocan
desigualdades entre los que los
pagan y los que los reciben, y por
lo tanto injusticia, es más exacto
llamarlos “tributos”, como se ha
hecho siempre.

Eso no se toca

Si Cataluña sólo puede decidir
tonterías, vigilada por un tutor,
¿por qué puede aportar dinero
como un mayor de edad?
Si el Parlament de Catalunya
tiene cuestiones que no puede tocar, es decir, debatir, quiere decir
que no es un parlamento soberano. Es igual a un menor que, si
bien puede mirar internet (para
hacer los deberes), tiene páginas
restringidas por los encargados de
su tutela. Si eso es así, si Cataluña
es un país no soberano con un
parlamento con un cortafuegos
infantil, con derecho a decir solo
cuatro tonterías porque siempre
hay un tutor que vigila, no es justo
que Cataluña aporte dinero como
un mayor de edad para mantener
al tutor y a su parentela. No se
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Revisión de los aspectos
legales de la vivienda
PIS A CA N’ORIOL
Pis 2 hab. Cuina i bany reformats, en perfecte estat.
Plaça de pàrquing i traster.
Preu: 105.000€ Ref.: 686-1016

Planta baixa seminova, de 41m , distribuïda en 1
dormitori, saló-cuina, bany i una gran terrassa de 25m2.
Finca de l’any 2008. Finançament 100%, quota mensual
des de 224,33€ Preu: 65.000€ Ref.: DV2013

PIS ZONA SERRETA
Magnífic pis de 2 hab dobles i 1 individual. Cuina i
bany complet en perfecte estat. Possibilitat de pàrquing
al mateix edifici. Preu: 135.000€ Ref.: 686-1031

Planta baixa de 80m2, dues habitacions, cuina equipada, menjador i dos banys complets Traster-estudi de
14m2. Terrassa de 12m2. Finca del 2008. Finançament
100%, quota mensual des de 479.72€/mes
Preu: 139.000€ Ref.: D5769

ÀTIC-DÚPLEX AV. ESTATUT
3 hab (2 dobles), 2 banys i cuina office molt àmplia.
Saló-menjador amb sortida a balcó i terrassa a 2a
planta. Plaça de pàrquing inclosa al preu.
Preu: 180.000€ Ref.: 686-1025

A ESTRENAR CA N’ORIOL
Planta baixa totalment reformada. 3 habitacions. Salómenjador de 20m² amb sortida a balcó. Bany i cuina
amb molta llum. Preu: 116.000€ Ref.: 686-1011

CASA URB. ELS AVETS
Magnífica casa de 4 hab (3 dobles i 1 indv). 1 bany
complet reformat. Cuina independent amb sortida a
pati amb BBQ. Pati i terrassa al 2n pis.
Preu: 269.900€ Ref.: 686-1033

C/ Víctor Balaguer, 8 de Rubí
T. 93 488 67 31
www.expofinques.com

2

Preciós pis de 75m2, tres habitacions, ampli menjador,
cuina independent i bany. Petita balconada a exterior.
Especialment ben situat, davant del del CAP Mútua.
Llest per entrar a viure. Preu: 140.000€ Ref.: DV1929

Dúplex de 92m2, dues habitacions dobles, menjador
amb sortida a petit balcó, cuina independent amb
safareig, bany complet i lavabo de cortesia. Balcó de
12m2 amb dos trasters. Finca de l’any 1996. Només 4
veïns! Preu: 155.000€ Ref.: DV2016

Gran local de 200m2 en planta baixa més soterrani i altell. Local amb dos persianes al carrer i els subministraments donats d’alta. Carrer comercial. Zona Biblioteca.
Preu: 1.500€/mes Ref.: DL2009

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

1. Viviendas usadas
En el Registro de la Propiedad
Inmobiliaria: Una información
importante es comprobar quién
tiene la titularidad real de la
finca. La persona que consta
en el Registro de la Propiedad
Inmobiliaria es la única que
puede vender el piso, siempre
que no consten limitaciones de
sus derechos como titular.
También en el Registro se
puede saber si tiene cargas
económicas pendientes, por
ejemplo, si está hipotecada o
embargada. Esta información
se puede solicitar en el Registro
de la Propiedad Inmobiliaria
que corresponde al municipio
en que está ubicada la finca.
En el ayuntamiento: En el
ayuntamiento hay que comprobar la calificación urbanística
para saber si está proyectado
algún plan que afecte al inmueble. Hay que solicitar al
propietario el último recibo del
IBI (impuesto de bienes inmuebles) para verificar que está al
corriente de pago. También, en
caso de adquirir una vivienda
de segunda mano, el ayuntamiento le puede informar si está
al corriente del pago del IBI.
Presidente de la comunidad de propietarios, si hay, o
el administrador de fincas: Le
podrán confirmar si también
se está al día de los pagos de
cuotas, si se prevé alguna obra
o gasto importante aprobado
por los propietarios, así como
el importe del gasto mensual.
También es importante conocer la antigüedad real de la
finca, los servicios comunes, el
estado de las instalaciones eléctricas y de otros suministros.
Finalmente hay que comprobar que la vivienda está
realmente desocupada y que
no hay ningún contrato de
arrendamiento o situación
de ocupación que dificulte la
compra.
2. Viviendas en construcción
Hay que asegurarse de que
las licencias administrativas de
las viviendas en construcción
estén al corriente. Hay que
consultar el proyecto técnico

y tener en cuenta las fechas
de finalización y entrega de
la vivienda.
Solicite cuál es la superficie
útil interior, que es la de los
espacios interiores que tienen
una altura mínima de 2,5 metros y que no incluye la de las
terrazas ni la ocupada por los
elementos estructurales verticales. Si la vivienda tiene más de
una planta, la superficie de la
escalera interior se considera
útil. Aunque a menudo se
habla de superficie o metros
cuadrados construidos, hay
que conocer los metros cuadrados útiles.
Tiene derecho a examinar
los planos y la memoria de
calidades.
Si la vivienda es sobre
plano, hay que especificar
tanto como sea posible qué
tipos de material o productos
se utilizarán en la construcción
e insistir en disponer de una
memoria de calidades que,
a efectos prácticos, servirá de
orientación si la ejecución de la
obra se dilata y si hay cambios
en los materiales que se van a
instalar.
Hay que tener en cuenta
que todos los datos que se
mencionan en la publicidad
del vendedor o del promotor
son vinculantes y el comprador
tiene derecho a exigirlos. La
publicidad para la comercialización de los diferentes
productos inmobiliarios, y
especialmente con respecto a
la venta de viviendas, deberá obedecer al principio de
veracidad. Por lo tanto, las
características consignadas
podrán ser exigidas aunque
no consten en el contrato de
compraventa.
Para evitar fraudes, hay
que dirigirse a los profesionales
que estén colegiados y debidamente regulados. También
es recomendable acudir a un
profesional que esté adherido
al sistema arbitral de consumo, lo que permite resolver
con carácter vinculante, y de
manera rápida y gratuita, las
diferencias surgidas entre las
empresas y sus clientes.
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Vols un pis, una casa, un terreny...?
Deixa de buscar, tot el que necessites, a un cop d’ull

PISO LAS SABINAS
3 hab. (2 dob), 3 arm.
empot, salón 18m2,
cocina, lavad., baño, v.
alum., asc., preinstal.
gas, sol mañanas.
Precio: 78.000€
PISO Z. MÚTUA
3 hab., salón 12m2, cocina reformada, lavad., baño
reformado, gas, calef., alum., roble, gres nuevo,
soleado. Pocos vecinos. Precio: 90.000€

PISO LAS TORRES
3 hab. ext., salón 16m2 a balcón, cocina bien a patio
9m2, baño bien, gas, calef., alum., asc., ext., sol TD,
buen estado. Precio: 99.900€

ÁTICO CA N’ORIOL
3 hab. dob., salón 25m2 a terraza 31m2, cocina 14m2
bien, lavad., baño bien, gas, calef., a. ac., alum., gres,
asc., para vivir.
Precio: 126.000€

PISO CAN ROSÉS
4 hab. ext., salón 23m2 a balcón 8m2, cocina 12m2
ext., 2 baños, gas, calef., parking incluido, asc., ext.,
sol TD, para vivir.
Precio: 186.900€

C/ Sant Cugat, 40 local 08191 - RUBÍ
T. 93 588 17 33 / 637 519 807
www.totfinques.es

PLAçA NOVA /
LeS TORRES
Pis de 70m2 que inclou
2 hab. dobles i una
individual. Menjador,
cuina i bany amb
dutxa gran. Calefacció
centralitzada, aire
condicionat. Armaris
empotrats a dues
habitacions. Preu: 115.000€
C/Lourdes/Basses
Dúplex nou de 3
habitacions situat a una
bona zona d’activitat
comercial i ben
comunicada. L’habitatge
inclou saló-menjador,
cuina, 2 banys i terrassa
solàrium. Pàrquing i traster inclosos al preu. Ideal per
viure en un edifici nou en un barri molt dinàmic a prop
de tots els serveis. Preu: 200.000€
C/La Perla. Rubí
Gran dúplex de 140m2
reformat íntegrament.
Consta d’un gran salómenjador amb balcó, 3
hab. dobles (una amb
vestidor) + sala de jocs,
cuina office de 16m2, 2
banys, armaris encastats, calefacció i aire condicionat.
Preu: 175.000€
C/Unió-Zona Centre
Si el teu somni és viure al
centre, però et desanima
la dificultat per trobar
aparcament, estàs de sort.
T’encisarà aquest preciós
dúplex situat en ple centre
de Rubí i amb DUES PLACES DE PÀRQUING. El seu estat
és impecable; tot exterior i perfecte per a famílies de
dos o tres membres que els agradi gaudir de l’ambient i
l’encís del centre de la ciutat. A un pas de tots els serveis,
comerços de proximitat, escoles…Informa’t!
Preu: 160.000€
C/Riera-Zona centre
Pis ubicat al centre amb
3 hab. Una suite, un bany,
saló-menjador amb sortida
a balcó i cuina americana.
Es ven MOBLAT i amb
plaça de pàrquing.
Preu: 150.000 €
C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78
administracio@finquesorbis.com

Zona Centro semi-nuevo
Planta baja de 80m2 3 habitaciones dos baños
completos, terraza de 15m2 finca de solo 5 vecinos
y muy bien ubicada y calle tranquila.
PREU: 140.000€ Ref.: D-02774

Zona Mercado Muy amplio
Vivienda de 90m2, 4 hab. amplias, cocina con
lavadero, dos balcones.
PREU: 106.000€ Ref.: D-03012

Zona Ca n’Oriol Precioso dúplex
80m2, dos habitaciones, una con vestidor, cocina
amplia y dos terrazas de 20m2 y 8m2 la grande a pie
de comedor, finca semi-nueva solo tres vecinos.
PREU: 163.000€ Ref.: D-03040

Oferta Vivienda en Zona Centro
Finca de 12 años con ascensor, tiene dos
habitaciones, calefacción y aire acond, balcón y
posibilidad de plaza de pk en la misma finca
PREU: 116.000€ REF.: D-03036

Valorem el seu habitatge - Realitzem contracte
de lloguer i compra - Venda
Tramitem hipoteques - Cèdules d’habitabilitat
Certificats energètics
15 ANYS D’EXPERIÈNCIA
Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530
www.mrcasas.com
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GUÀRDIES NOCTURNES

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

JULIOL 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9 a 22 tots els dies de l’any
Farmàcia Xapellí: obert de 9 a 21 tots els dies de l’any
FARMÀCIA

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

BARADAD

Av. Barcelona, 55

Prop Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant Floristeria Martinez

93 699 03 88

BLANCA

Ntra Sra de Lourdes, 73

Zona Can Oriol

93 699 55 08

CALSINA

Ntra Sra de Lourdes, 35

Zona Can Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderon de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca nova

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino Espanyol

93 699 13 43

FARELL

Sant Jordi, 25

Zona Serreta

93 699 02 91

GARCIA

Segovia, 1

Zona Alta Can Oriol

93 697 49 42

GIBERT

Torres Oriol, 4

Zona Col legi Maristas

93 699 68 99

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona Serreta

93 697 36 40

KRONOS

Passatge Cronos, 9-11

Zona Rubí 2000

93 586 06 26

ORIOL

Safir, 28

Zona Can Fatjó

93 699 43 98

PARRILLA

Xercavins, 2

Zona Església Sant Pere

93 699 13 05

LOZANO

Passeig les Torres

Zona Les Torres

93 699 10 72

PIERA

Plaça Josep Sapés, 4

Zona Sant Jordi Parc

93 697 71 63

PONT

Magí Ramentol, 7

Zona Mercat Municipal

93 697 34 56

PROGRÉS

Verge de Fàtima, 13

Davant Congelats La Sirena

93 697 79 93

RUIZ

Ctra Sabadell, 95

Zona Nord

93 699 50 12

SANSI

Ctra De Terrassa, 16-18

Zona Centre

93 697 62 73

XAPELLI

Victor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

Aigua de coco: molt
més que hidratació
Tots sabem la importància
de mantenir el nostre organisme hidratat bevent un
mínim d’1,5 a 2 litres d’aigua
diaris, ja que més de la meitat del nostre pes és d’aigua.
A l’estiu, doncs, és encara
més important. L’aigua no
és l’única alternativa líquida
per complir aquesta fita
diària, ja que també podem
beure sucs naturals o aigua
de coco, productes que ens
aportaran hidratació i altres
beneﬁcis nutricionals.
L’aigua de coco és el líquid que s’extreu d’aquesta
fruita tropical i que té un color casi transparent. És ideal
per rehidratar-se, ja que és
un producte refrescant que
conté electròlits essencials
(ajuda al funcionament cognitiu), cosa que la converteix
en un producte especialment adequat per consumir
després de fer alguna activitat física. És una font de cinc
minerals importants: potassi
(beneﬁciós per les funcions
musculars i el bon funcio-

nament del cor i el sistema
cardiovascular en general),
magnesi (fonamental per
ossos, músculs i òrgans),
calci (enforteix els ossos i
les dents), sodi (essencial
pel bon funcionament dels
nervis i els músculs) i fòsfor
(beneficiós pels ossos, les
dents i les cèl·lules). L’aigua
de coco conté citoquinines,
unes hormones vegetals que
es relacionen, segons diver-

sos estudis cientíﬁcs, amb
un efecte antienvelliment
de les cèl·lules humanes i
antioxidant.
A banda d’això, l’aigua
de coco també contribueix a
una millor digestió, estimula
el sistema immunològic,
ajuda a combatre infeccions
i enforteix les nostres defenses gràcies al seu contingut
d’àcid làuric. També és beneﬁciós pel sistema cardiovascular, ja que ajuda a reduir
els nivells de colesterol dolent i prevé la formació de
coàguls de sang a les venes i
artèries. Conté, a més, gran
quantitat de vitamines del
grup B i oligoelements com
el zinc, el seleni, el iode i el
sofre.
Malgrat tot, és important recordar que l’aigua de
coco no és un substitut de
l’aigua normal, ja que és un
element que s’ha d’incloure
sempre en la nostra rutina
quotidiana.
Per AMIC - Redacció
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La donació de sang voluntària, una
assignatura pendent a molts països
El model de donació de sang
voluntari i altruista que hem
assimilat com a natural a
casa nostra, no és el que
ha funcionat sempre. De
fet, ﬁns l’any 1985, a l’estat
espanyol no es va prohibir
la donació de sang que no
fos voluntària. Però això no
és el que malauradament
passa a tot el món.
L’Organització Mundial
de la Salut s’ha plantejat el
2020 com a ﬁta perquè com
a mínim la meitat dels països assumeixin aquest model de donació. Actualment,
hi ha més de 70 països on la
donació de sang encara és
remunerada o bé es funciona amb l’anomenat model
de reposició.
Regió argentina de Neuquén
Aquest és un model que ﬁns
fa poc ha estat habitual sobretot als països de l’Amèrica Llatina: és el pacient
que ha de procurar aportar
la sang que necessitarà per
al seu tractament, amb do-

reposició al model universal
del voluntari altruista.
Segons les darreres dades de l’OMS, actualment
hi ha més de 60 països al
món on la donació de sang
és 100% voluntària i no remunerada. I un total de 74
països on aquesta proporció
és de més del 90%, encara
que no en la seva totalitat.

nacions que provenen dels
familiars, a qui es recluta de
forma puntual.
Aquest era el cas, ﬁns al
2016 ,de la regió d’Argentina de Neuquén, d’on és la
doctora Gabriela Carrasco,
que ha estat aquest mes
de residència al BST per conèixer-ne el funcionament.

El Centre Regional d’Hemoteràpia argentí, que dona
suport a una població de
mig milió de persones, ha
escollit el model del BST per
a estudiar quines són les
principals eines de difusió i
promoció en la donació de
sang a Catalunya, ara que
està canviant del model de

Principals 3 motius d’un
model voluntari i altruista:
• És més constant: els països amb donacions voluntàries tenen una proporció
més alta i més regular de
donacions que es manté
durant anys
• Per seguretat: En una
donació altruista no existeix
un incentiu econòmic que
pugui fer que el donant
oculti alguna dada important per a la salut
• És realment altruista: Al
donant familiar l’únic que
el mou és solucionar el
problema urgent del seu
familia
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LLOGUER I VENDA
SE VENDE piso en Las Torres
totalmente reformado con
vistes. 3 hab. 640.860.876
SE TRASPASA parada (carnisseria) del mercado de Terrassa.
640.860.876
SE VENDE bar en Las Torres.
640.860.876

SE TRASPASA panadería en
Las Torres 35 años funcionando, totalmente reformada y
equipada. 640.860.876
SE TRASPASA BAR totalmente
equipado en Rubí con licencia
para empezar de inmediato.
639.960.234

OFERTES I DEMANDES
SRA. SE OFRECE para limpieza
y cuidadora. 631.990.836
SE OFRECE CHICA de 27 años
con experiencia y referencias

para limpieza o cuidado de
personas mayores. Disponibilidad Inmediata 631.779.315

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

Buscamos agentes inmobiliarios en Rubí

.

COMISIONES 40%%- 80%

Formamos lideres inmobiliarios

Contáctanos
anos
Envia CV a:

rrhh@realtaria.es

Telf Movil: 690 97 20 52
646 78 03 65

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

MASCOTES
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Hoy empieza
una nueva etapa

Desde que se diera inicio
a la época de alumbramientos, un gran número
de cachorros que llegaron
a nosotros están ya listos
para marchar a un hogar
con familias dispuestas a
ofrecerle un futuro asegurado para el resto de
sus vidas. Actualmente,
disponemos de hasta más
de 60 cachorros que ya
han pasado su período de
cuarentena y tratamientos
que han podido precisar.
Cada uno de ellos viene con
una triste historia que nos
hemos propuesto forme
parte del pasado y solo tú
puedes dar un giro hacia un
nuevo rumbo.
Os recordamos que
todos nuestros gatos se
entregan con contrato de
adopción, testados, vacunados, con chip y esterilización, que en el caso de los
más pequeños se llevará a

cabo a partir de los cinco
meses.
Porque hoy puede ser el
inicio de una nueva etapa
para ellos... ¡ven a conocerlos!
Puedes contactar con
Rodamons de Rubí de lunes
a viernes de 18 a 20 horas
al teléfono 639 679 777 o
bien a través de email, web
o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi
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AGENDA
································································
DIVENDRES - 14 de juliol

-InFest
A la pl. Catalunya a les 18.30h ‘Correzombies’. A la pl. del Celler a les 20.50h concert
de Belmont’s Revenge; a les 22h projecció
dels curtmetratges; a les 00.30h concert
de FaliSen A/V. Org.: Festival de Cinema
de Terror, Fantàstic i Freak.
-‘Las cloacas de interior’
Projecció del documental. A les 19.30h
a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.: Òmnium
Rubí.
-Nits d’observacions astronòmiques
A càrrec d’Amics de l’Astronomia TRI-A. A
les 21.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
································································
DISSABTE - 15 de juliol

-Mercat Numismàtic de Rubí
Intercanvi i compravenda de moneda. De
9h a 14h a la pl. Nova del Mercat. Org.:
Associació Numismàtica de Rubí.
-XIII Ral·li Clàssic Sant Cristòfol
De 15h a 23h a la rambla del Ferrocarril.

Org.: Associació dels Automòbils Antics
de Rubí.
-InFest
A la pl. del Celler a les 17h InFest Kids; a
les 18.30h conferència d’El Chico Morera;
a les 19.45h Taula rodona; a les 21h concert de 3menyokis; a les 22h projecció
de curtmetratges; a les 00.10h concert
de Motorzombies; a les 1.40h entrega de
premis. Org.: Festival de Cinema de Terror,
Fantàstic i Freak.
-Audició de sardanes
A càrrec de la cobla Ciutat de les Roses. A
les 19h a Can Vallhonrat. Org.: Foment de
la Sardana i AV Can Vallhonrat.
································································
DILLUNS - 17 de juliol

-Taller de cuina
Al Centre Cívic La Cruïlla (av. El Pinar).
D’11.30h a 13h. Org.: Torre Bassas.
-‘El hogar de Miss Peregrine para niños
peculiares’
Dins del cicle de cinema Juliol Fantàstic. A
les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
································································
DIMARTS - 18 de juliol

-‘Els test projectius com a eina de creixement personal’
Curs a càrrec de M. Cruz Barón. A les
17.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Inscripció

prèvia. Preu: 7,50€.
································································
DIMECRES - 19 de juliol

-Hora del conte en anglès
‘Aladdin and the Magic Lamp’, a càrrec de
British House Rubí. A les 18h a la Biblioteca
(c. Aribau, 5).
································································
DIJOUS - 20 de juliol

-Caixó ﬂamenc
De 17.30h a 19.30h a la pl. de Ca n’Oriol.
Org.: Torre Bassas.
-Hora del conte
‘Quan hi havia gegants’, a càrrec de Mon
Mas. A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau,
5). Per a infants de 4 a 7 anys.
-‘Introducció a l’escriptura narrativa de
viatges’
Taller a càrrec de Núria García. A les 18h
a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Inscripció prèvia.
Preu: 7,50€.
-’Viure vol dir prendre partit’
Acte de campanya pel Sí al referèndum.
A les 19.30h a la pl. Montserrat Roig. A
càrrec de Gabriela Serra i Ivan Hernáez.
Org.: CUP.
-‘Clownets i llegendes’
A càrrec de Nyip-Nyap. A les 20.30h als
jardins de l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

EXPOSICIONS
-Taller d’Anna Tamayo. Modernisme
Pintures dels alumnes d’Anna Tamayo.
d’Anna Tamayo. Fins al 29 de juliol a
l’Antiga Estació (c. Historiador Serra,
s/n). De dilluns a divendres de 10h a
13.30h o de 16.45h a 20.15h i dissabtes de 10h a 13.30h.
-Exposició Rrubibarroc
Pintures d’Anna Tamayo. A la Sala de
Tines d’El Celler (c. Pintor Coello s/n).
Fins al 30 de juliol. Divendres de 18h a
21h, dissabtes de 12h a 14h i de 18h a
21h i diumenges d’11h a 14h.
-Exposició de pintura
A càrrec d’Albert Vidal. Al Centre
Tècnic (av. l’Estatut, 130) ﬁns al 22 de
novembre. De dilluns a divendres de
9h a 14h i de 16h a 19h.
-‘Hi soc perdut’
Exposició de Carles Martínez. A l’Aula
Cultural (av. Barcelona, 84) ﬁns al 15
de juliol. Dijous i divendres de 17.30
hores a 20.30 hores i dissabtes d’11 a
14 hors i de 17.30 a 20.30 hores.
-El Museu de Rubí
Al Museu Vallhonrat (c. Sant Pere,
77-79) ﬁns al 16 de juliol. Divendres
i dissabtes de 18h a 21h, diumenges
d’11h a 14h i de 18h a 21h i festius
d’11h a 14h.

CULTURA

Divendres, 14 de juliol de 2017

CINEMA

Un curt d’Hugo Silva, entre
els ﬁnalistes de l’InFest
ac�vitats. La més destacada, un ‘Correzombies’ que
sor�rà aquest divendres de
les 18.30 hores de la plaça
Catalunya.
Tots aquells que vulguin
par�cipar s’han d’inscriure
a través del Facebook de
l’InFest i �ndran l’opció de
maquillar-se gratuïtament
de zombies.
Més tard, a les 20.50
hores hi haurà el concert
de Belmont ’s Revenge,
una banda de música de
videojocs dels anys 80 i 90.
A par�r de les 00.30 hores,
serà el torn de FaliSen A/V,
un Dj eclèc�c local.
Per dissabte, la primera
ac�vitat serà l’InFest Kids,
una proposta dirigida als
infants d’entre 6 i 11 anys.
Posteriorment, a par�r
de les 18.30 hores, hi haurà
una xerrada del ‘youtuber’
El Chico Morera i a les
19.45 hores està prevista
una taula rodona en què hi
par�ciparà el conegut ‘youtuber’ i els tres membres
del jurat, que hauran de
triar quin és el millor curt
de l’InFest 2017.
Després de projectar els
curtmetratges tornarà a sonar la música al Celler, amb
l’actuació a les 21 hores de
3menyonkis, quatre músics
que punxen música dels 80
i 90. A par�r de les 00.10

REDACCIÓ

Els organitzadors de l’InFest, el Fes�val de Cinema
de Terror, Fantàs�c i Freak,
han hagut de visualitzar els
prop de 450 curtmetratges
que s’han presentat en la
segona edició del fes�val
per tal de triar els 25 ﬁnalistes.
Un cop triats els millors
curts serà un jurat, format
per tres professionals de la
indústria cinematogràﬁca,
els encarregats de decidir
els guanyadors.
Entre els curtmetratges
que han arribat a la ﬁnal
destaca ‘Supercool’, una
producció realitzada pel
popular actor Hugo Silva.
També hi ha ﬁnalistes de
fora de l’estat espanyol,
concretament representants de Gran Bretanya,
Holanda, Uruguai i Mèxic.
Els audiovisuals es podran visualitzar en dues
parts. Els primers es projectaran aquest divendres
a par�r de les 22 hores a la
plaça del Celler. I la segona
part, aquest dissabte a la
mateixa hora i lloc.
Ac�vitats paral·leles
A més de la projecció dels
curtmetratges ﬁnalistes, els
organitzadors de l’InFest
han programat múltiples
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hores actuarà MotorZombies, un grup de ‘rockabilly’
i horror-punk.
Per tancar el Festival
de Cinema de Terror, Fantàs�c i Freak de Rubí, que
enguany està dedicat als
‘remakes’, al voltant de
les 1.40 hores es donaran
a conèixer els vencedors
d’aquesta edició.

L’any passat es va celebrar la primera edició del fes�val. / Cedida
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SARDANES

El Foment de la Sardana organitza una
audició de sardanes a Can Vallhonrat
El Foment de la Sardana
de Rubí ha organitzat una
audició de sardanes a Can
Vallhonrat, amb la collaboració de l’Associació de
Veïns del barri i coincidint
amb la celebració de les
festes.
L’audició �ndrà lloc dissabte 15 de juliol a les 19
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hores a la plaça de Can
Vallhonrat i anirà a càrrec de
la cobla Ciutat de les Roses.
Entre els temes que s’hi
podran sen�r hi ha ‘Sempre
un somriure’ d’Enric Or�,
‘Fadrinalla’ de Pere Masats,
‘El palau de la Fosca’ de Pitu
Chamorro, ‘Record de Calella’ de Vicenç Bou o ‘Sempre

La primera de les audicions de Festa Major va ser el 28 de juny a
la plaça de Catalunya i va anar a càrrec de la Cobla Jovenívola de
Sabadell. / El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’

IMATGES DEL RUBIFOLK

a cent’ de Carles Rovira.
Un concert i tres audicions
Amb aquesta nova audició, el Foment de la Sardana continua treballant
per difondre la sardana a la
ciutat. Algunes de úl�mes
ac�vitats programades van
ser per la Festa Major de la
ciutat, on l’en�tat va organitzar el tradicional concert
de sardanes i música per a
cobla i tres audicions.
El concert va tenir lloc
el 29 de juny, Dia de Sant
Pere, a l’església de Sant
Pere, que es va omplir per
l’esdeveniment. Les audicions van tenir lloc a la
plaça Catalunya els dies 28,
30 i 2 de juliol i també van
aplegar un bon nombre de
seguidors de la sardana. A
més, divendres, en el marc
del Rubifolk, també hi va
haver una audició a la plaça
del Doctor Guardiet.

Una de les lluïdes actuacions del grup Tepenahuatl de Nicaragua. / Lara López

ENTITATS

Torna la festa Cubanejant a la rambla del Ferrocarril
El Casal d’Amistat Catalano-cubà José Martí de
Rubí ja ho té tot a punt per
a una nova edició de la festa Cubanejant, que �ndrà
lloc el dissabte 22 de juliol
a la rambla del Ferrocarril
de 17 a 22 hores. Amb
aquesta proposta, a més
de gaudir de la música, la
dansa i la gastronomia cubana, es proposa divulgar
a la ciutadania la realitat
del poble cubà.
La jornada inclourà la
xerrada de sensibilització
‘Siempre Fidel’, a càrrec
de Víctor Rios, membre

de la Red de Intelectuales
y Artistas Movimientos
Sociales en Defensa de la
Humanidad; Pedro Trigo,
cofundador del Moviment
26 de juliol a Cuba; Alba
Blanco, del Casal de l’Alba
de Catalunya; Gustavo de
la Torre, de l’Associació
de Cubans de Catalunya;
i Dora Abad, membre de
Defensem Cuba, que serà
la moderadora de l’acte.
La xerrada serà a les
20 hores i prèviament
està prevista l’actuació
del cantant de hip-hop
Javi Mata, a les 19 hores, i

una performance a càrrec
de l’ar�sta cubana Mariela
Begerano mitja hora més
tard.
Un cop finalitzada la
xerrada, a les 21.30 hores
tindrà lloc el sopar típic
cubà, format per amanida,
‘ropa vieja’, postres i begudes. El preu per sopar és
de 12 euros i cal fer reserva al telèfon 695 673 280
o bé al 695 027 802.
La vetllada con�nuarà
amb un ball amenitzat pel
grup Los Angelitos Negros,
salsa i ‘mojitos’ per a tothom. / DdR

L’Esbart va oferir en una de les actuacions les populars Gitanes. / J.A. Montoya

Entre les diferents ac�vitats paral·leles, hi va haver tallers amb danses par�cipa�ves. / J.A. Montoya
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FESTIVAL DE DANSA TRADICIONAL

El Rubifolk omple la ciutat amb les danses
nicaragüenques, senegaleses i catalanes
Joan Camps, president de l’Esbart, planteja canvis en la propera edició per millorar el retorn del públic
LARA LÓPEZ

Entre els dies 6 i 9 de juliol, diversos espais de la
ciutat van acollir el Festival Internacional de Dansa
Tradicional de Rubí Rubifolk. L’edició d’enguany va
comptar amb dos grups
convidats: el Ballet Folklòric
Tepenahuatl de Nicaragua i
el Ballet Dakar de Senegal,
a més de l’en�tat organitzadora, l’Esbart Dansaire de
Rubí. La plaça del Doctor
Guardiet va ser l’escenari
central del festival, amb
moments com la celebració
de la festa de benvinguda i
l’espectacle inaugural amb
la pres�giosa companyia de
dansa Factoria Mascaró el
dijous a la nit i l’espectacle
de cloenda de diumenge al
vespre amb tots els grups
par�cipants.
El president de l’Esbart,

Joan Camps, aﬁrma que les
dues formacions convidades han sorprès molt posi�vament per la seva força
sobre l’escenari. El Ballet
de Nicaragua va destacar
per les seves actuacions
impactants i un folklore que
barreja elements asteques
amb aspectes d’inﬂuència
colonialista. Sobre el Ballet
Dakar, el president de l’Esbart Dansaire destaca el seu
caràcter dinàmic i les seves
actuacions explosives amb
percussió i acrobàcies.
Des de l’organització,
agraeixen la implicació de
les famílies acollidores, el
cos de Dansa de l’Esbart,
la junta i l’equip del bar,
l’Escola Regina Carmeli,
l’Ajuntament, els guies i
tots els col·laboradors que
han fet possible aquesta
17a edició del Rubifolk.
Tot i així, Joan Camps va

El grup del Senegal va sorprendre amb les seves acrobàcies i l’animada percussió. / J.A. Montoya

lamentar el poc retorn del
públic rubinenc, ja que, tot i
que l’assistència va ser molt
bona, el sistema de taquilla
inversa i el servei de bar no
van tenir bons resultats.
“Hem de fer una reflexió
bastant profunda del que
pretenem amb el Rubifolk,

ja que suposa un esforç
molt important per la junta
organitzadora”. Davant la
poca aportació econòmica
del públic, Camps afirma
que l’esdeveniment haurà
de fer un pas endavant per
ser més atrac�u per als rubinencs i rubinenques. “L’any

vinent el Rubifolk haurà
de ser diferent del que coneixíem ﬁns ara i si no, no
serà”, aﬁrma Joan Camps.
L’organització descarta fer
espectacles de pagament,
però sí que plantegen alguns canvis com portar
espectacles més pe�ts que

es reparteixin per diferents
espais de la localitat.
Quant a les famílies acollidores, un tret caracterís�c
del Rubifolk, des de l’Esbart
cerquen més implicació de
la ciutadania, ja que els par�cipants habituals són de
l’entorn de l’Esbart. “Hem
de donar a conèixer la disponibilitat per ser famílies
acollidores i transmetre
que les famílies repeteixen
perquè és una experiència
molt enriquidora”, apunta el
president de l’en�tat.
A banda dels espectacles de dansa, van tenir
lloc altres activitats com
el concert del grup Les Absentes dissabte a la nit a la
plaça del Doctor Guardiet,
l’ac�vitat ‘El Mercat Dansa’
de dissabte al matí i una
exitosa festa de l’escuma celebrada el diumenge al ma�
a la rambla del Ferrocarril.
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EQUIPAMENT

Alumnes del taller d’Anna Tamayo exposen Cinema, música i ac�vitats
una mostra inspirada en el Modernisme familiars a l’Ateneu durant el juliol

La mostra ja es pot visitar a l’An�ga Estació. / Iban Coca

REDACCIÓ

Alumnes del taller-estudi
de l’ar�sta rubinenca Anna
Tamayo estan exposant una
mostra a l’An�ga Estació que
té com a tema central i punt
d’inspiració el Modernisme.
L’exposició, que es va inaugurar dijous passat, es podrà
visitar ﬁns al proper 16 de
setembre.
La mostra inclou 31
obres realitzades amb tèc-

niques mixtes que recreen
elements modernistes, des
de paisatges o obres consagrades com la Sagrada
Família, a detalls com baranes, ferros forjats, vidrieres
o cartells de l’època.
Entre les obres exposades, destaca un trencadís
modernista realitzat a par�r
d’elements de la vida quo�diana actual com mòbils,
tauletes o un pot de crema
de xocolata. Aquest mosaic

Aula Cultural. Fins al 18 de juliol. Dijous
i divendres de 17.30 a 20.30H. Dissabtes
de 10 a 14h i de 17.30 a 20.30h

ha estat realitzat pels alumnes més petits del taller,
infants entre 5 i 12 anys.
“Es�c molt contenta del
treball de tots els participants, però especialment
del realitzat pels infants, perquè han treballat molt bé”,
assenyala Anna Tamayo.
L’horari de visita és de
dilluns a divendres de 10
a 13.30 hores i de 16.45 a
20.15 hores. Dissabtes obre
de 10 a 13.30 hores.

L’Ateneu ha presentat la
nova programació per
aquest mes, farcida d’ac�vitats, entre les quals destaquen el cinema a la fresca,
els concerts i les ac�vitats
dirigides als infants.
La formació Noves veus
del jazz & Anna Luna Jazz
Trio va encetar la nova programació dijous de la setmana passada amb un concert musical, mentre que
divendres es va projectar a
la nit el ﬁlm francès ‘Mañana empieza todo’.
L’espectacle familiar
‘Clownets i llegendes’, de
la companyia Nyip-Nyap es
representarà tres vegades.
Concretament, els dies 13,
20 i 27 de juliol a les 20.30
hores. El 25 de juliol hi haurà
una ac�vitat per aprendre a
fer bombolles de sabó a par�r de les 18.30 hores.

Una de les principals
novetats respecte a les ac�vitats és la projecció del
muntatge ‘Il Trovatore’, de
Giussepe Verdi, des del
Gran Teatre del Liceu el
21 de juliol. Per tancar les
activitats que es faran a
l’exterior s’ha optat per la
projecció de la pel·lícula
‘María (y los demás), el 28
de juliol a les 22 hores.
Tampoc descansen durant
el juliol els tallers a l’equipament municipal. Hi haurà
una sessió dedicada als
tests projec�us com a eina
de coneixement personal el
18 de juliol de 17.30 a 20.30
hores, que �ndrà un preu
de 7,50 euros. També està
previst un taller d’introducció a l’escriptura narra�va
de viatges, el 20 de juliol
entre les 18 i les 21 hores,
que �ndrà un cost de 7,50

euros.
Un tast de ‘mindfullness’
i meditació pràc�ca tancarà
l’oferta de tallers i que �ndrà lloc entre el 24 de juliol
i el 26 de juliol de 10 a 12
hores. En aquest cas, l’oferta té un preu de 10 euros.
Per par�cipar en algun dels
tallers cal inscriure’s de
forma prèvia a par�r del 10
de juliol.
A banda de les ac�vitats
programades per l’Ateneu,
cal recordar que Amics
de l’Astronomia TRI-A organitza tots els divendres
fins al 28 de juliol ‘Nits
d’observacions astronòmiques’ a par�r de les 21.30
hores. D’altra banda, el 26
de juliol de 18 a 21 hores
s’instal·larà a l’equipament
l’espai Dimecres Manetes,
d’autoreparació de pe�ts
aparells. / DdR

EL RACÓ D’ART D’ANNA TAMAYO

www.annatamayo.com

‘Hi soc perdut’ de Carlos Mar�nez
Palíndroms?
Tot es pot mirar des de
diferents perspec�ves.
És blanc?, Tu com ho
veus? I si no ho veus...
T’has demanat mai
com sents una determinada situació? Quina
sensació et provoquen
les alçades o les absències? I la por, l’aba�ment i els dubtes?
Mar�nez ho pinta, ho ratlla, ho illustra, ho esborra i hi pot tornar a guixar
al damunt... Ens explica el seu punt de

vista. Fantàs�c!.
Com en una transmutació enigmà�ca i de
feliç ﬁnal, amb la seva
facilitat i sensibilitat
per traduir sensacions,
trasllada a l’univers de
les formes i colors els
sords batecs de cor que
ens devoren a tots en instants inesperats
i sorprenents.
És un palíndrom? Com ho veus? Pensem-hi.
Enhorabona Carlos Mar�nez.

Els Amics de l’Astronomia TRI-A organitzen tots els divendres ﬁns al 28 de juliol ‘Nits d’observacions
astronòmiques’ a l’Ateneu. / El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’
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PATRIMONI

La Biblioteca acull una
mostra sobre la vida de l’aigua
La Biblioteca Mestre Martí
Tauler acull des de fa dies
l’exposició ‘La vida de l’aigua’,
on es mostra la importància de l’aigua per al manteniment dels ecosistemes
fluvials i com a font per a
diferents usos, com l’agricultura, el consum domèstic
i la indústria, entre altres.
L’exposició també descriu
l’amenaça del canvi climàtic
sobre els recursos hídrics i les
accions necessàries per dur a
terme una gestió sostenible
de l’aigua.
La mostra, cedida per la
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Diputació de Barcelona, consta de diferents plafons amb
una base d’ampolles d’aigua
de plàstic reutilitzades que simulen un riu, a banda d’altres
plafons interactius.
A través d’aquesta exposició, que es podrà veure
durant tot el mes de juliol,
es pretén donar eines als
visitants per valorar l’aigua
com a recurs escàs, entendre
el cicle integral de l’aigua i
adquirir hàbits responsables
per a un bon ús i per a l’estalvi d’aquest valuós recurs
natural. / DdR

La mostra es podrà veure durant tot el mes de juliol. / Iban Coca

FESTIVITAT

Els vehicles van fer diumenge una rua pel centre, que va ﬁnalitzar
amb la tradicional benedicció. / Iban Coca

L’Ajuntament tanca la porta a
trobar un espai pel Museu de Rubí
MARTA CABRERA

Des que en 1982 el Museu
de Rubí va tancar les seves
portes per culpa de l’estat
ruïnós de l’ediﬁci, la Fundació
Museu-Biblioteca de Rubí
demana a l’Ajuntament que
habiliti un equipament per
poder mostrar els milers de
peces de la col·lecció.
Aquesta setmana, el consistori ha tancat definitivament aquesta porta, després
de criticar durament l’estat de
conservació de les peces i la
idea de museu que tenen els
membres de la Fundació.
Compromisos municipals
El Museu de Rubí va ser fundat el 1914 pel Doctor Guardiet. Coincidint amb el 90è
aniversari de la fundació del
Museu, el 2014, l’entitat va
organitzar diverses exposicions als baixos del Casal
Popular. Posteriorment, la
mostra va anar a la planta
baixa Museu Vallhonrat a través d’un lloguer i a ﬁnals del
2016 l’entitat va rebre el com-

Darrers dies per visitar la col·lecció
Davant els darrers esdeveni- hores. Entre les peces més
ments, la Fundació Museu- destacades, hi ha l’ara paBiblioteca de Rubí s’ha vist leocristiana de Sant Feliuet
obligada a cancel·lar l’expo- de Vilamilans, que data del
sició, que encara es podrà vi- segle V.
sitar ﬁns aquest
diumenge a la
segona planta
del Museu Vallhonrat.
L’horari de
visites és divendres i dissabte
de 18 a 21 hores i diumenge
d’11 a 14 hores i de 18 a 21 Ara paleocristiana. / M. C
promís del govern de mantenir l’exposició en aquest
indret, amb un pressupost
aproximat anual d’11.000
euros. L’Ajuntament també
es comprometia a buscar un
equipament per ubicar-hi el
Museu de Rubí. L’acord va ser
possible gràcies a les gestions
del regidor Sergi García, tot
i que el titular de Cultura és
Moisés Rodríguez.

Sis mesos després, segons
el secretari de la Fundació
Museu-Biblioteca de Rubí,
Francesc Xavier Arís, “un
portaveu de l’Ajuntament va
dir que ja no pagarien més el
lloguer”. Per aquest motiu,
la mostra haurà de tancar
aquest cap de setmana i
tornar a emmagatzemar les
peces, principalment a la
rectoria de Sant Pere.

Sobre la proposta del
consistori de guardar les peces al Museu Municipal El
Castell, Arís ho descarta: “No
vull pensar que l’Ajuntament
es vol quedar les peces de la
Fundació, l’opinió pública no
ho entendria”.
“És una proposta repetitiva”
Fonts municipals aﬁrmen que
l’Ajuntament, que també forma part de la Fundació, s’ha
desdit del compromís acordat
al novembre perquè només
era un pas intermedi perquè
el Museu Municipal Castell
“emmagatzemés i exposés
continguts i peces”.
A més, afirmen que les
peces “presenten irregularitats legals pel que fa a la seva
conservació i difusió”; i que
el Museu de Rubí és “una
proposta repetitiva respecte
a l’oferta existent”. Pel consistori, els museus ja no es
poden entendre com abans:
“Els antics museus carregats
de vitrines i de peces ja no
tenen cabuda en els nostres
temps”.

Els vehicles clàssics prenen la ciutat per celebrar
la festivitat de Sant Cristòfol, patró dels conductors
Uns 60 vehicles clàssics de
diferents èpoques i estils van
participar el passat cap de
setmana a la XVIII Festa de
Sant Cristòfol, organitzada
pels Amics dels Automòbils
Antics de Rubí, amb el suport
de Comerç Rubí i l’Ajuntament. Un cop més, la festa
va donar protagonisme als
cotxes antics i clàssics tant de
Rubí com d’altres poblacions
del voltant.
La celebració va començar

dissabte 8 de juliol a la tarda
amb l’exposició dels vehicles
clàssics participants a la plaça
del Doctor Guardiet.
Al voltant de les 18 hores, la comitiva va anar a
recollir els abanderats, que
en l’edició d’enguany van ser
Antonio Sans i M. del Carmen
Molina, amb els cordonistes
Marc Sans i Martín Sans.
Posteriorment, va tenir lloc
una missa a l’església de Sant
Pere i un sopar per als socis

del club.
Diumenge, els Amics dels
Automòbils Antics van organitzar una botifarrada al
centre cívic de Can Fatjó i al
voltant del migdia, els participants, amb els seus vehicles,
van realitzar una rua pels
carrers del centre.
La rua va ﬁnalitzar amb
la tradicional benedicció dels
vehicles al carrer Maximí Fornés i un dinar de germanor
dels socis.

Ral·li Clàssic
Aquest dissabte 15 de juliol
l’entitat organitza de nou el
XIII Ral·li Clàssic Sant Cristòfol, amb un recorregut de
170 km. Es tracta d’una ruta
de regularitat per a vehicles
de més de 25 anys amb un
total de 90 km de regularitat
en 7 trams. Hi haurà premi a
les categories R i R2, premi a
la categoria Oberta, premi als
vehicles anteriors al 1977 i un
trofeu Mini clàssic. / DdR
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FUTBOL | FORMACIÓ

FUTBOL | SEGONA CATALANA

El Manchester United ﬁtxa el rubinenc
Arnau Puigmal, la promesa de l’Espanyol

L’Olímpic i la UE Rubí disputaran
els derbis locals el 3 de
desembre i el 6 de maig

El jove migcampista rubinenc jugarà al ﬁlial del club anglès
El rubinenc Arnau Puigmal
jugarà la temporada vinent
a les ﬁles del Manchester
United FC, després que el
club anglès hagi arribat a
un acord amb el jove futbolista per incorporar-lo a la
seva disciplina. Puigmal ha
decidit abandonar el RCD
Espanyol, club en el qual ha
estat 8 anys, per buscar-se
el futur a Anglaterra.
El migcampista cadet
de Rubí era considerat com
una de les grans promeses
del conjunt perico. És un
fix en les convocatòries
de la selecció espanyola
Sub16, un fet que, entre
altres, li ha servit d’aparador per rebre aquest es�u
nombroses ofertes. Al ﬁnal,
Puigmal i la seva família han
apostat per embarcar-se
en una nova aventura amb
el Manchester United, un
dels clubs de futbol més

d’Espanya ﬁns al club dels
‘Red Devils’ va ser l’actual
jugador del FC Barcelona
Gerard Piqué.
Andreu Puigmal marxa
a Old Traﬀord amb un contracte per quatre temporades i, si tot va bé, s’espera
que el jove de Rubí pugui
debutar a la Prèmier amb el
primer equip, actualment
dirigit per José Mourinho.

Arnau Puigmal, amb un representant del seu nou equip, el Manchester United. / Cedida

importants del món. De
fet, els precedents són

exitosos: el darrer jugador
espanyol que va fer el camí

Un migcampista golejador
El Manchester United s’ha
fixat en el jove esportista rubinenc per les seves
qualitats al mig del camp.
Arnau Puigmal és un jugador polivalent amb un
gran desplegament físic,
molt tècnic i amb arribada
a l’àrea contrària. Tot i ser
un migcampista destaca
per tenir facilitat de cara
a porteria i ser un jugador
golejador. / M. C.

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó i la Unió
Espor�va Rubí han quedat
enquadrats en el grup 3 de
Segona Catalana, segons
ha publicat la Federació
Catalana de Futbol, que ja
ha fet públic els calendaris
de la propera temporada.
Aquest fet provocarà que
els rubinencs puguin tornar
a gaudir de dos derbis locals.
El de l’anada, en la jornada
14, que es disputarà el 3 de
desembre en el Municipal
de Can Fatjó, i el de tornada,
que serà el 6 de maig a Can
Rosés.
Tant l’Olímpic com el
Rubí arrencaran la temporada jugant a casa. Els de Can
Fatjó rebran la visita del Junior FC a la primera jornada,
que serà el 3 de setembre,
mentre que el Rubí rebrà

el conjunt de l’Espluguenc
el mateix dia. El calendari
també ha volgut que l’equip
que jugui una jornada amb
l’Olímpic, a la següent s’enfrontarà al Rubí.
El tècnic de l’Olímpic,
Toni Centella, compta amb
19 jugadors, vuit dels quals
són nous ﬁtxatges, tot i que
no es descarten noves incorporacions, ja que s’està
negociant amb un porter i
un davanter. Centella ja té
convocada tota la plan�lla
per iniciar la pretemporada
el 9 d’agost. El primer amistós serà dissabte 12 d’agost
a les 19 hores davant la
Uniﬁcació Lleﬁà, equip de
Primera Catalana. La resta
d’amistosos seran contra
el Mollet (16 d’agost), Sant
Cugat Esport (20 d’agost),
Martorell (23 d’agost) i UE
Casteller (26 d’agost).

TAEKWONDO | CAMPIONAT DE CATALUNYA

7 medalles per al Balmes Rubí en el Campionat de Catalunya
El Club Balmes de Rubí ha
aconseguit 7 medalles en
el Campionat de Catalunya Cadet i Sub21 que es
va disputar diumenge al
pavelló de la Mar Bella, a
Barcelona. Entre aquestes,
una va ser d’or, la de Silvia
Boix qui va aconseguir pujar
al graó més alt del podi en
Sub21 després de derrotar
de forma contundent totes
les seves rivals. En aquesta
mateixa categoria, Claudia Triviño i Iván Cruz van
aconseguir la medalla de
bronze.

En categoria Cadet, Marta Moreno va ser medalla de
plata després de perdre a la
ﬁnal contra l’actual subcampiona d’Europa. Adrià Martos, Miriam Granell i Thais
Mar�nez van aconseguir el
bronze després de guanyar
els seus combats. Especialment meritori va ser el
combat de Thais Mar�nez
a la semiﬁnal contra la campiona d’Espanya, i que va
acabar amb un ajustat 6-4.
També van par�cipar a la
compe�ció Aleix Fernández,
Unai Flores i Desirée Rodrí-

Par�cipants del club rubinenc en la compe�ció. / Cedida

guez, que van passar alguna
ronda però no van poder

aconseguir cap medalla. /
Club Balmes

El darrer derbi entre Rubí i Olímpic va ser la temporada 2010-2011
a Primera Catalana. A la imatge, just abans de començar el par�t. /
Arxiu J. A. Montoya
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BOXA | JORNADA SOLIDÀRIA

Exhibició solidària interclubs
del Club de Boxa Rubí
El Club de Boxa Rubí va organitzar el dissabte passat la
cinquena exhibició solidària
interclubs de boxa, coincidint amb la Festa Major de
Rubí. L’en�tat rubinenca va
aplegar més de 200 persones a la seva seu, situada al
polígon de Cova Solera, per
seguir els combats.
A l’exhibició hi van par�cipar des d’infants de 10

ESPORTS
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anys ﬁns a categories adultes, tant homes com dones.
L’ac�vitat, que va tenir lloc
al matí, va servir per recollir aliments i productes
d’higiene personal per a les
famílies més desafavorides
de la ciutat. El club farà entrega de tots els productes
recollits a l’Associació de
Solidaritat i Ajuda Veïnal
(ASAV). / DdR

WATERPOLO | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El Juvenil Femení del CNR guanya
el bronze al Campionat de Catalunya

Par�cipants a la jornada de boxa. / El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’

El Juvenil Femení del Club
Natació Rubí (CNR) va aconseguir la tercera posició en
el Campionat de Catalunya
de waterpolo que es va
disputar el passat cap de
setmana a les instal·lacions
del Club Natació Terrassa.
La compe�ció es va disputar en un format de ﬁnal
a quatre i les rubinenques
van aconseguir la medalla de bronze després de
superar el CE Mediterrani
per 6-8. La propera cita
de les joves de Rubí serà
el Campionat d’Espanya,
que tindrà lloc també a
Terrassa.
Pel que fa al Sènior

TRIATLÓ | PROVES

WATERPOLO | RETIRADA

WATERPOLO | MUNDIAL

El CNR par�cipa en els triatlons de
Torredembarra i Vitoria-Gasteiz

La medallista olímpica
Ana Copado es re�ra

Bea Or�z disputarà amb
la selecció espanyola
el Mundial de Budapest

Mónica Crisol, Maurici Sampons i Manolo González,
del Club Natació Rubí, van
par�cipar dissabte passat en
l’aquatló de Torredembarra.
A causa de la mala mar es va
suspendre el tram de natació
i van fer 10 km de cursa a
peu. Cal destacar que tots
tres van ﬁnalitzar la prova i

que Mònica Crisol va assolir
la 4a posició de la general.
D’altra banda, Carles
Marcé, del CNR, va disputar a Vitoria-Gasteiz el Mig
Ironman, mentre que Albert
Muñoz va compe�r a l’Ironman. Tots dos van ﬁnalitzar
aquesta duríssima prova.
/ CNR

A l’esquerra, Carles Marcet, que va disputar el Mig Ironman. A la
dreta, Albert Muñoz que va compe�r en l’Ironman. / Cedida

La waterpolista Ana Copado, l’única rubinenca que
ha aconseguit guanyar una
medalla olímpica –va ser
plata als Jocs Olímpics de
Londres 2012– es re�ra de
la compe�ció.
La portera, formada a
les categories inferiors del
Club Natació Rubí, penja el
casquet després d’una llarga
trajectòria i amb 37 anys.
Copado va jugar amb la
selecció espanyola regularment entre el 2004 i el 2012
on, a més de la medalla dels
Jocs Olímpics de Londres,
també va disputar la cita
olímpica d’Atenes 2004 i de
Pequín 2008. Actualment,
feia quatre temporades
que jugava al CN Terrassa.
Abans, havia jugat deu tem-

Les jugadores del CN Rubí, celebrant el tercer lloc. / Cedida

Masculí, que també va disputar la ﬁnal a quatre del

L’espor�sta rubinenca ha anunciat la re�rada. / Arxiu

porades al CN Rubí, quatre
al CE Mediterrani, dues al
CN Montjuïc i tres al CN Sant
Andreu. / DdR

Campionat de Catalunya a
Terrassa, no va poder gua-

nyar cap par�t i va acabar
en quarta posició.

Nova Zelanda al
costat de les seves companyes.
Les jugadores del
combinat espanyol
han quedat enquadrades al Grup B,
on també es troba
Sudàfrica i Estats
Ortiz disputarà el campionat mundial a Units, la bès�a negra de l’equip d’Oca
Hongria. / Cedida
en els darrers anys
La rubinenca Bea Or�z ha i màxim favorits a endur-se
estat convocada pel selec- el �tol.
És la tercera vegada que
cionador espanyol Miki Oca
per disputar el Mundial de Bea Or�z disputa una comBudapest, que se celebrarà petició oficial amb la seentre el 14 i el 30 de juliol a lecció absoluta espanyola,
Budapest, a Hongria. Or�z després de les Olimpíades
debutarà a la competició de Rio i de l’Europeu de
aquest diumenge contra Belgrad 2016. / CNR

ENTITAT | ANIVERSARI

La Peña Bé�ca Rubí celebra el 12è
aniversari amb un berenar de germanor
La Peña Bé�ca de Rubí va
celebrar el 2 de juliol el
seu 12è aniversari amb un
berenar a l’aire lliure molt
a prop de la seu de l’en�tat,
al carrer Federico García
Lorca. En total, es van congregar una cinquantena de
persones, la majoria socis
de la Peña Bé�ca, per celebrar l’aniversari de l’en�tat
que presideix Manuel Borrego. / DdR

L’àpat va tenir lloc al carrer García Lorca. / Cedida

ESPORTS
HOQUEI LÍNIA | FORMACIÓ

El Campionat Interautonòmic de
Tecniﬁcacions d’Hoquei línia serà a Rubí
Els par�ts d’hoquei línia, que �ndran lloc els dies 15 i 16 de juliol,
es disputaran a la pista Francesc Calvo i també al pavelló de La Llana
La Federació Catalana de
Patinatge i l’HCR Cent Pa�ns, amb la col·laboració de
l’Ajuntament, organitzen el
15 i 16 de juliol el II Campionat Interautonòmic de Tecniﬁcacions d’Hoquei Línia a la
ciutat. La compe�ció es durà
a terme a la pista Francesc
Calvo, que acollirà els par�ts
de la categoria alevina, i al
pavelló de La Llana, on jugaran les categories infan�l i
femení sub20. Els par�ts se
celebraran dissabte de 9 a 22
hores i diumenge de 8.30 a
15 hores.
La cita comptarà amb la
par�cipació d’equips del País
Valencià ─seu de la primera
edició─, Galícia, el País Basc,
Andalusia i Catalunya. Amb
aquest esdeveniment es vol
promocionar l’hoquei línia i
les seves tecniﬁcacions, evidenciar la feina realitzada en
aquest àmbit, intercanviar
idees i línies estratègiques
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Mònica Piosa, Conchi Vaquero, Juan López i Ramon Basiana han
presentat el campionat a la pista Francesc Calvo. / Cedida

de les tecnificacions amb
altres federacions autonòmiques i crear un espai de
convivència entre grups de
tecniﬁcacions.
Ramon Basiana, president de la Federació Catalana de Pa�natge, ha assegurat que estan “contents
de venir a Rubí, ciutat que
actualment és la capital europea de l’hoquei en línia”.
Segons Basiana, aquesta és

una competició d’escoles
de tecnificació i, per tant,
“el futur de l’hoquei línia,
no només de Catalunya,
sinó de la resta de l’Estat espanyol, estarà aquí”. A més,
el president de la Federació
ha explicat que l’objectiu
del campionat no és estrictament compe��u sinó que
també té un vessant forma�u: “Creiem que en aquestes
edats no només els hem de

tecniﬁcar, sinó que també els
hem d’ajudar a fer-los créixer
humanament parlant”.
Per la seva banda, Mònica Piosa, directora tècnica
de la Federació Catalana de
Pa�natge, ha ressaltat que
s’ha introduït una novetat
en aquesta segona edició:
s’ha doblat el nombre de
pistes on es durà a terme la
compe�ció, ja que el campionat s’ha ampliat amb la
categoria femenina fins a
sub20.
En l’àmbit local, el regidor d’Esports, Juan López, ha assenyalat que “per
nosaltres és un orgull i un
plaer col·laborar en aquesta
inicia�va, organitzada per un
club, el Cent Pa�ns, amb un
alt nivell espor�u”. Conchi
Vaquero, vicepresidenta de
l’HCR Cent Pa�ns, ha destacat que el club està “encantat de poder acollir aquest
campionat a casa”. / DdR

HOQUEI LÍNIA | WORLD ROLLER GAMES

Dotze jugadors del
Cent Pa�ns jugaran els
World Roller Games

L’hoquei línia és una de les disciplines que formen part d’aquests
campionats mundials. / Arxiu

El Cent Pa�ns con�nua demostrant l’elevat nivell del
club en hoquei pa�ns. De les
seves ﬁles sorgeixen dotze
jugadors que nodriran la
selecció espanyola als World
Roller Games, que es disputaran a Nanjing, a la Xina,
entre el 27 d’agost i el 10 de
setembre.
Els espor�stes del Cent
Pa�ns que disputaran aquesta compe�ció són Alba González, Ana Sierra, Eva Marquès, Ainhoa Merino, Shauny
Ortega i Andrea Pérez, inte-

grants del Sènior Femení;
David Ros, Xavi Porqueras,
Nacho del Rey, Eduard Requena i Lluís Torres, del Sènior Masculí; i el jove rubinenc
Ian Alarcos, convocat per
jugar amb la selecció Júnior.
Els World Roller Games
apleguen els campionats
mundials de 10 disciplines
relacionades amb el món
del patí, un gran esdeveniment espor�u en el qual
participaran més de 6.000
espor�stes de 116 països del
món. / DdR

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

Tres bronzes per a la UAR en els Campionats d’Espanya
A principis de juliol, es va
celebrar el XVI Campionat
d’Espanya Cadet a Múrcia
i el passat cap de setmana
es va celebrar el LXIV Campionat d’Espanya Junior a
Granollers. La UAR va tenir
representació de quatre
atletes, dos en la categoria
Cadet i dos en la Júnior.
Jan Badia, Iker Gómez i
Ferran Merino van aconseguir la medalla de bronze. I
Jan Soler va quedar el 19é
en els 3.000 metres llisos

amb 9’33”19.
Badia, de la categoria
cadet, va quedar tercer,
guanyant la medalla de
bronze als 1.500 metres
obstacles amb una marca
de 4’27”13.
El júnior Gómez va guanyar la medalla de bronze
als 400 metres tanques.
Va fer la semiﬁnal amb un
temps de 53”88 i va passar
com cap de sèrie. A la ﬁnal
va fer una marca de 53”13,
que suposa la seva millor

marca de la temporada i la
mínima per poder par�cipar
en el Campionat d’Espanya
Absolut que se celebrarà el
22 i 23 de juliol a la pista de
Sarrahima.
Per la seva part, el també júnior Merino va fer la
prova combinada, realitzant
moltes millors marques personals: en 100 metres llisos
amb un temps d’11”33;
en salt d’alçada amb una
marca d’1,84 metres; en els
400 metres amb un registre

de 51,19 metres; en salt
de perxa amb una marca
de 3,80 metres; en javelina amb un llançament de
41,77 metres i ﬁnalment la
prova més espectacular, els
1.500 metres, que va fer en
4’24”15, una de les millors
marques espanyoles de tots
els temps en combinades.
També va realitzar altres
proves on no va fer marca
personal, el salt de llargada
amb 6,68 metres, el llançament de pes amb 9,79

Jan Badia i Jan Soler van par�cipar al campionat. / Cedida

metres, els 110 metres tanques en 16”21 i ﬁnalment

el llançament de disc amb
30.77 metres. / UAR

