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Posen en marxa un projecte de 
recollida selecti va d’envasos a 
hotels, restaurants i cafeteries 
C. CARRASCO

L’Ajuntament de Rubí i Eco-
embes, l’organització me-
diambiental sense ànim 
de lucre que promou la 
sostenibilitat a través del 
reciclatge d’envasos a Es-
panya, han posat en marxa 
un projecte de reciclatge 
d’envasos lleugers dirigit als 

establiments del canal HO-
RECA (hotels, restaurants i 
cafeteries, entre altres) de 
la ciutat. Aquesta iniciati va 
té com a objecti u incremen-
tar la parti cipació d’aquest 
tipus de comerços en la 
recollida selecti va municipal 
d’envasos.

El projecte s’arti cula en 
diferents fases. En la pri-
mera, que ja ha arrencat, 
s’ha realitzat un inventari 
d’establiments hostalers 
del canal HORECA a Rubí, 
que ha permès detectar les 
necessitats en matèria de 
reciclatge, com ara el nom-
bre de cubells i papereres 
que es necessiten per fer 
una separació adequada 
dels residus o els inconveni-
ents que troben per reciclar, 
entre altres aspectes.

Aquest dimarts s’ha ini-
ciat la segona fase, que con-
sisteix a visitar els negocis 
que potencialment poden 
parti cipar en la campanya, 
uns 150 aproximadament. 
Es preveu que un centenar 
d’establiments s’adhereixin 
a la iniciati va, als quals se’ls 
lliurarà el material necessari 
per separar els residus cor-
rectament.

En una fase posterior, es 
duran a terme formacions 
dirigides als professionals 
dels comerços que parti cipin 
en el projecte amb l’objecti u 
que coneguin la forma més 
adequada de fer una correc-
ta separació dels residus. A 
més, es facilitaran diferents 
materials de consulta amb 
tota la informació detallada 
sobre reciclatge i es lliurarà 
a cada establiment adherit 
un segell que acreditarà la 
seva parti cipació en aquesta 
iniciati va.

El regidor de Medi Am-
bient, Moisés Rodríguez, 
ha insisti t en la importància 
de la separació correcta 
dels residus: “Reciclar és 
contribuir a crear un món”. 
Rodríguez ha destacat que 
en aquest cas la campanya 
s’adreça al sector de la res-
tauració, ja que “els residus 
comercials són de l’ordre del 
30% del total que es genera 
a la ciutat”.

El gerent d’Ecoembes 
a Catalunya, Jordi Pietx, 
ha explicat que l’objectiu 
d’aquesta iniciati va és que 
els negocis participants 
ti nguin més propera i fàcil 
la recollida selecti va.

A Rubí, hi ha uns 150 locals del sector de l’hostaleria i la restauració. / Arxiu

L’Ajuntament assumirà 
el cost de l’arranjament de 
les zones verdes als Nius
L’alcaldessa, Ana M. Martí -
nez, i diversos regidors de 
l’equip de govern, va pre-
sentar al veïnat dels Nius 
la proposta d’arranjament 
dels espais verds d’aquesta 
zona, inclosa al Pla d’inver-
sions. El públic assistent 
va conèixer els aspectes 
tècnics del projecte d’in-
versió, així com la decisió 
del consistori d’assumir el 
cost íntegre dels treballs 
després que hi hagues ha-
gut algunes queixes.

La proposta reordena 
i repara diferents àmbits 
d’enjardinament i accessos 
per a vianants que tra-
vessen i rodegen aquest 
sector de la ciutat: escales 
entre els carrers Biscaia 
i Zamora; zona d’estada 
i jocs; accessos al turó; 
escales entre els carrers 
Guipúscoa i Palència; camí 
envoltant a l’extrem est, 

carreró adjacent al carrer 
Palència i petita rotonda 
entre els carrers Zamora i 
Biscaia.

El projecte incorpora 
elements per millorar tant 
la relació amb l’entorn com 
la circulació dels vianants. 
En tres dels àmbits es pro-
posa actuar directament 
sobre la calçada, millorant 
la distribució i l’accessibilitat 
dels passos de vianants.

L’alcaldessa ha explicat 
que “per fi  els veïns i veïnes 
dels Nius veuran realitza-
des de manera correcta 
aquestes obres, que pati en 
deficiències destacades 
des que es van executar 
fa anys”. Martí nez també 
ha traslladat als assistents 
que els veïns no hauran de 
sufragar el cost d’aquest 
projecte “perquè no seria 
just repercuti r-lo als veïns 
i veïnes”. / DdR

On s’han de presentar les 
sol·licituds?
Oficines d’Atenció a la Ciutadania 

Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC Centre)
C. Narcís Menard, 13-17

Juny      
De dilluns a dijous, 
de 8.30 a 14 h i de 16 a 18.30 h

Divendres i vigílies de festiu 
(28 de juny),
de 8.30 a 14 h 

Juliol  
De dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC Les Torres)
Rambleta de Joan Miró, s/n

Juny      
De dilluns a divendres, 
de 8.30 a 14 h.                                
Divendres 28 de juny tancat

Juliol 
Tancat
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El rubinenc Santi  Granizal i l’actriu Rossy 
de Palma, pregoners de la Festa Major
CRISTINA CARRASCO

El ballarí i actor rubinenc 
Santi ago Granizal, director 
de l’Escola de Ball 8 Temps, 
i l’actriu Rossy de Palma se-
ran els encarregats d’oferir 
el pregó de la Festa Major 
d’enguany. Així ho ha anun-
ciat aquest dimarts l’alcal-
dessa, Ana M. Martí nez, qui 
acompanyada pel regidor de 
Cultura, Moisés Rodríguez, 
ha presentat el programa de 
la festa gran de la ciutat.

Santi ago Granizal i Rossy 
de Palma han format parella 
televisiva en el programa 
‘Bailando con las estrellas’ 
de TVE. El jove ballarí, que 
ha estat campió del món 
i d’Europa de ball llatí en 
quatre ocasions, és d’origen 
uruguaià, tot i que fa més 
de 10 anys que viu a Rubí. 
Ha treballat a l’escola Ca 
n’Alzamora, ha format part 
del Moviment de Mestres 
de Rubí i fa 5 anys que va 
fer realitat el seu somni de 
dedicar-se a la dansa profes-
sionalment.

Granizal s’ha mostrat 

molt agraït pel fet que li ha-
gin proposat ser el pregoner 
de les festes de la ciutat. “És 
un orgull”, ha apuntat, tot 
afegint que el que ha trobat 
a Rubí “és el meu somni”.

Més de 200 acti vitats
L’alcaldessa ha destacat que 
enguany la Festa Major ofe-
rirà més de 200 acti vitats, 
gràcies a la implicació d’un 
bon nombre d’enti tats, en 
un programa que combina 
tradició, cultura i moderni-
tat. En aquest senti t, no fal-
taran propostes tradicionals 

de la Festa com la Ballada 
de Gitanes, les actuacions 
de Castellers i Geganters, 
els Correfocs, les sardanes 
o les exhibicions de les cases 
regionals, segons ha explicat 
el responsable de Cultura.

Entre les novetats d’en-
guany, es vol aprofi tar millor 
l’espai de l’Escardívol i al 

matí s’organitzaran activi-
tats esporti ves com triangu-
lars de bàsquet. A més, per 
primera vegada, hi haurà 
el Correaigües, en el que 
serà l’estrena del Bòjum, el 
germà del Bòdum, acti vitat 
organitzada per l’enti tat Les 
anades d’olla.

Altres novetats són que 
el punt d’informació de la 
Festa es trasllada al Celler i 
que s’organitzaran per pri-
mera vegada les visites gui-
ades al rellotge de l’Ajunta-
ment, que s’ha pogut visitar 
en comptades ocasions.

Hi haurà servei de bus nocturn 
tots els dies de Festa Major
L’alcaldessa ha confi rmat 
que tots els dies de Festa 
Major, del 28 de juny a l’1 
de juliol, hi haurà servei 
de bus nocturn cap a les 
urbanitzacions de Cas-
tellnou, Sant Muç i Can 
Solà. 

El servei es posarà en 
marxa cada nit a les 22 
hores. El dijous 28 de juny 
fi nalitzarà a les 4 hores; el 
divendres 29 s’allargarà 
fi ns a les 5 hores i el dis-

sabte 30 fi ns a les 6 hores. 
Diumenge 1 de juliol fi na-
litzarà a mitjanit. 

Les parades d’aques-
tes línies (L3 i L7) al centre 
seran al carrer Joan Puig 
(la més propera a Rubí 
Forma) i a la rotonda de 
l’Escardívol. Les sorti des 
d’aquestes parades seran 
cada mitja hora i donaran 
servei comú a la Plana del 
Castell, Can Fatjó i Sant 
Jordi Park. / DdR

El Correaigües amb 
el Bòjum i visites 

guiades al rellotge de 
l’Ajuntament, entre 

les novetats

Martí nez, Rodríguez i Granizal, amb el cartell de la Festa Major, obra de Guillermo Sánchez, d’Oviedo. / C.C. El Holi Festi val serà 
divendres 29 de 
juny a l’Escardívol
Per tercera vegada con-
secutiva, Rubí tornarà a 
acollir per Festa Major el 
Holi Festi val, una festa que 
combina música i pols de 
colors. Després de l’èxit 
de les passades edicions, 
el regidor de Cultura ha 
confi rmat que l’Escardívol 
tornarà a acollir aquesta 
proposta el divendres 29 
de juny a parti r de les 19 
hores i estarà animada per 
Pep&Jordi Callau i el DJ 
Albert González. / DdR
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MARTA CABRERA

L’Agrupament Escolta Gus-
pira ha denunciat a través 
de les xarxes socials que 
la tècnica de Joventut de 
l’Ajuntament els va de-
manar que les monitores 
anessin “més tapades” en 
una reunió amb l’Ajunta-
ment per abordar qüesti ons 
logísti ques de Festa Major. 
Guspira organitza des de fa Fa 14 anys que l’AE Guspira organitza aquesta acti vitat. / Arxiu

tapades” perquè en la dar-
rera edició “els homes de la 
Brigada les havien mirat”. 
Per Júlia Garcia, “el proble-
ma no és com vesteixin les 
noies, sinó la Brigada de 
l’Ajuntament”.

A partir d’aquí, s’han 
succeït una cadena de co-
municats. L’Ajuntament 
no va negar que la tècnica 
fes aquest comentari, però 
va afirmar que ho va fer 
“en clau personal” i que el 
consistori no ha demanat 
a l’enti tat que les persones 
que participin en la Bai-
xada d’Andròmines “vagin 
tapades”.

Posteriorment, Guspira 
va fer un segon comunicat 
per lamentar que l’Ajunta-
ment “no assumeixi res-
ponsabilitats”, que “toleri 
comentaris masclistes que 
no es poden permetre” i 
que no “criminalitzi els fets 
masclistes de la Brigada”. 
Júlia García insisteix que 
els tècnics municipals el 
que fan en una reunió “no 
és transmetre una opinió 
personal, perquè són el 

14 anys la Baixada d’Andrò-
mines, una acti vitat oberta 
a tothom que consisteix a 
dissenyar originals vehicles 
sense motor que després es 
fan baixar pendent avall per 
un carrer.

Segons ha explicat una 
de les integrants de l’enti -
tat que estava a la reunió, 
Júlia Garcia, la represen-
tant de l’Ajuntament els va 
demanar que anessin “més 

contacte de l’entitat amb 
l’Ajuntament”.

També han demanat 
a l’Ajuntament “disculpes 
públiques, que es revisin les 
políti ques d’igualtat i que 
es formi als treballadors 
municipals”.

La Brigada es defensa
Després, la Brigada munici-
pal també va fer un comuni-
cat, un fet inèdit tractant-se 
d’un servei municipal. En el 
comunicat, els treballadors 
afi rmen que “en el cos no hi 
ha cap troglodita” i que sen-
ten “el mateix rebuig que la 
majoria de la societat sobre 
els comportaments abusius 
contra les dones”. Diuen 
que estan “molt segurs” del 
seu comportament i afir-
men que mai han ti ngut cap 
queixa en aquest senti t.

Per tancar la qüestió, 
l’Ajuntament ha fet públic 
un segon comunicat, en el 
qual demana que “s’atu-
rin les críti ques contra els 
treballadors municipals” i 
dona el seu suport a tots els 
empleats de la insti tució. 
L’Ajuntament diu que es vol 
reunir amb l’enti tat per “so-
lucionar un tema que s’ha 
sobredimensionat” i que 
“s’hauria d’haver tractat 
amb més discreció”.

Polèmica per un comentari masclista en 
una reunió de Guspira amb l’Ajuntament

Una tècnica 
demana a l’enti tat 
que les noies vagin 
“més tapades”

Rubí s’ha sumat al Dia 
Mundial de les Persones 
Refugiades, que es com-
memora el 20 de juny, 
amb l’organització d’una 
exposició i d’una taula 
rodona a l’Ateneu. Amb 
aquestes dues propostes, 
l’Ajuntament pretén sensi-
bilitzar la ciutadania sobre 
la situació de la població 
refugiada i mostrar la tasca 
solidària que hi desenvo-
lupen diverses entitats i 
organitzacions.

L’exposició ‘Diaris il-
lustrats de persones refu-
giades’ explica de forma 
didàctica els processos 
de vida de les persones 
refugiades. La mostra, que 
es pot visitar fins al 16 
de juny, es basa específi -
cament en els materials 
elaborats per una quinzena 
d’homes i dones d’onze 

nacionalitats diferents que 
han parti cipat en els tallers 
d’art-teràpia de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugi-
at (CCAR). 

A més, l’equipament 
municipal va acollir aquest 
dimecres una taula ro-
dona sobre experiències 
d’acompanyament i so-
lidaritat amb persones 
refugiades. 

La taula rodona va 
comptar amb represen-
tants de Rubí Acull, la Co-
missió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat, la Fundació 
Apip-Acam i el col·legi 
Maristes. 

Les representants d’a-
questes enti tats han expli-
cat la feina que desenvolu-
pen les seves respecti ves 
enti tats i com es gesti ona 
l’acollida de persones refu-
giades. / DdR

Rubí commemora el Dia mundial 
de les persones refugiades amb 
una exposició i una taula rodona
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1. Prova pilot d’aparcament intel·ligent en 
zones amb més problemàti ca d’aparcament. 
Cost esti mat de l’actuació: 48.400 euros.

2. Construcció de mur de contenció i neteja 
de pins al carrer Anti c Camí de Ximelis. Cost 
esti mat de l’actuació: 48.400 euros.

3. Millora de carrers de la ciutat. Cost esti mat 
de l’actuació: 150.000 euros.

4. Més parades de bus i marquesines amb 
seients a Sant Muç. Cost esti mat de l’actuació: 
17.356,24 euros.

5. Restauració dels béns arquitectònics o 
arqueològics degradats. Millora de l’accessi-
bilitat en espais culturals. Cost de l’actuació: 
36.300 euros.

6. Papereres a les parades bus i en les portes 
dels centres escolars. Cost esti mat de l’actua-
ció: 15.700 euros.

7. Renovació asfalt diferents carrers de Can 
Fatjó. Cost esti mat: 150.000 euros.

8. Protegir zones verdes a Sant Jordi Parc per 
evitar l’accés de vehicles. Cost estimat de 
l’actuació: 2.500 euros. 

9. Millores al parc de Ca n’Alzamora: més jocs 
infanti ls, espai esporti u i arranjaments a l’espai 
verd. Cost esti mat: 36.300 euros.

10. Millora plataformes parades bus al carrer 
Santa Eulàlia i al carrer Zamenoff  per fer-les ac-
cessibles. Cost de l’actuació: 8.703,99 euros.

11. Aparcaments de bicicletes al centre i a 
les noves zones de vianants. Cost esti mat de 
l’actuació: 11.616,00 euros.

12. Millora per la conservació i distribució 
de sal per risc de glaçades. Cost esti mat de 
l’actuació: 20.950 euros.

13. Més ombra al parc de l’escola Rivo Rubeo 
de Can Serrafossà plantant nous arbres. Cost 
esti mat de l’actuació: 18.150 euros.

14. Creació d’aparcaments públics videovigi-
lats per a bicicletes. Cost esti mat de l’actuació: 
36.300 euros.

15. Reposició d’arbres morts a diferents car-
rers de la ciutat. Cost esti mat de l’actuació: 
36.300 euros.

16. Parcs, jardins i zones esporti ves en con-
dicions a les urbanitzacions. Cost esti mat de 
l’actuació: 36.300 euros.

17. Arrenjament i adequació del parterre 
situat a l’alçada de la rotonda del  carrer Anti c 
Camí de Ximelis. Cost esti mat de l’actuació: 
36.300 euros.

18. Senyalització reflectant de passos de 
vianants als carrers Terrassa, passeig Pau 
Claris i ctra. de Terrassa. Cost de l’actuació: 
36.300 euros.

19. Camí escolar segur cap a l’escola Rivo 
Rubeo des de Sant Jordi Parc. Cost esti mat de 
l’actuació: 150.000 euros.

20. Construcció d’un mur i ampliació de la vo-
rera entre les piscines de Castellnou i el carrer 
Puigpedrós. Cost esti mat: 36.300 euros.

21. Horaris d’autobusos actualitzats a les 
pantalles de les marquesines i instal·lació 
d’aquestes on no hi hagi. Cost de l’actuació: 
14.520 euros.

22. Prova pilot d’il·luminació intel·ligent. Cost 
esti mat de l’actuació: 18.150 euros.

23. Arranjament zona esporti va a Can Vallhon-
rat, a la pista propera a l’avinguda Pep Ventura. 
Cost esti mat de l’actuació: 66.550 euros.

La ciutadania ja pot votar les propostes 
prioritàries dels pressupostos parti cipati us
Els pressupostos parti cipati us entren en 
una nova fase on els rubinencs i rubinen-
ques han d’ordenar per prioritats totes 
les idees i propostes que s’han recollit a 
la segona fase del procés. Les inversions 
proposades recollides a través de la pla-
taforma Rubí Parti cipa i altres provinents 
del projecte Alcaldia als Barris han estat 
analitzades des d’un punt de vista tècnic, 
econòmic i competencial per una comis-
sió tècnica. Ara, la ciutadania pot establir 
l’ordre de preferència que la ciutadania 
consideri més interessant. Aquesta fase 
del procés s’ha obert aquest dilluns i 
s’allargarà fi ns al 24 de juny.

Les prioritats es fi xaran a través de les 
votacions ciutadanes mitjançant la plata-
forma Rubí Parti cipa i d’un debat obert en 
una trobada que ti ndrà lloc el 21 de juny 
a les 18 hores a Rubí Forma. Els usuaris 
de la plataforma disposen d’un màxim de 
cinc suports que hauran de reparti r entre 
les idees que creguin més adients per a 
la ciutat. Seguidament, les 15 aportacions 
que hagin rebut millor acollida passaran 
a la fase fi nal del procés.

A la trobada presencial se seleccio-
naran 5 propostes que, amb les 15 es-
collides a través de la plataforma virtual, 
completaran la vintena d’aportacions que 
passaran a la fase decisiva de votacions 
que arrencarà el 25 de juny. / DdR

L’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF) de Rubí va 
celebrar el 8 de juny una 
assemblea general extra-
ordinaria, on es va procedir 
a la renovació de la junta 
directi va. La nova directi -
va està encapçalada per 
Francesc Bancells i integra-
da per Sebastià Brcelona 
(secretari-tresorer), Jordi 
Cantó (vocal 1), Josep M. 
Carrera (vocal) i Rafael Güe-
to, com a representant de 
l’Ajuntament de Rubí. 

L’ADF de Rubí es va fun-
dar el 21 de febrer de 1995 
i va ser la degana d’aquest 
tipus d’entitats al Vallès 
Occidental. Avui dia existeix 
una agrupació gairebé a 
totes les localitats valle-
sanes. 

L’ADF té entre els seus 
objecti us l’elaboració i exe-
cució col·lecti va de progra-
mes de vigilància i preven-
ció d’incendis; l’elaboració 
i execució col·lecti va d’un 
programa d’actuacions ur-
gents en cas d’incendis, 
així com un de reforestació 
dels terrenys afectats, en 
el seu cas. 

També col·labora en 
l’organització, control i exe-
cució de mesures dictades 
o que es dicti n pel Departa-
ment d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca o per aqualse-
vol organisme competent. 
Finalment, realitzen cam-
panyes de divulgació entre 
els titulars dels terrenys 
forestals sobre les accions 
de prevenció i lluita contra 
els incendis forestals i per a 
un major coneixement del 
sector. / DdR

L’Agrupació de Defensa Forestal 
renova la seva junta directi va
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La 13a Bo� ga al Carrer omple els carrers 
de la renovada illa de vianants
LARA LÓPEZ

L’illa de vianants es va om-
plir de gom a gom dissabte 
passat en una nova edició 
de la Botiga al carrer, la 
gran festa del comerç local, 
en la qual els comerciants 
van exhibir els seus produc-
tes en paradetes ubicades 
a la via pública. Un total de 
88 establiments, a més de 
diverses en� tats locals, van 
par� cipar en aquesta 13a 
edició, la segona organit-
zada per la xarxa Comerç 
Rubí.

Miquel Ortuño, presi-
dent de Comerç Rubí, ha 
valorat molt posi� vament 
tant la par� cipació de co-
merços com la gran afl u-
ència de públic a la Bo� ga 
al Carrer, que té un esperit 
de “fi ra de comerç de pro-
ximitat, promou la compra 
a km 0, genera ocupació i 
ac� vitat econòmica, a més 
de fer la ciutat més amable 
i simpà� ca”.

Els comerciants van 
donar a conèixer els seus 
productes i serveis amb 

l’atractiu d’oferir promo-
cions variades com 2x1, 
descomptes especials del 
20 i 50%, productes re-
baixats o tallers gratuïts 
per potenciar les vendes. 
La jornada comercial va 
arrancar a les 10 del ma�  
i es va allargar fi ns a les 21 
hores, en un dia ple d’ac� -
vitats amb tallers infan� ls, 
animació, actuacions musi-
cals, exhibicions de dansa i 
concursos. La principal no-

vetat d’enguany va ser una 
gimcana. Els participants 
van fer un recorregut per 
diverses paradetes del cen-
tre iden� fi cant uns símbols 
i, en finalitzar, van rebre 
merchandising de Comerç 
Rubí i van entrar al sorteig 
de targetes de Comerç Rubí 
per valor de 50 euros.

La jornada també ha 
comptat amb diverses ac� -
vitats d’oci com les actuaci-
ons musicals de Tomaccos 
i Blues en viu, gràcies a 
la col·laboració amb el V 
Fes� val de Blues organitzat 
per la Societat de Blues de 
Rubí, exhibicions de ball de 
l’Escola 8 Temps, Dinàmic 
Crescendo, el gimnàs Soul 
Mind Body, l’espai familiar 
El Cau, Districte 5 El Portal 
i la Companyia de Dansa 
Urbana Némesis. Des de 
l’organització destaquen 
novament l’èxit dels tallers 
infan� ls de creació d’ins-
truments, galetes, emo� co-
nes, el modelatge d’slime, 
sembra de planta aromà� -
ca, pinta cares i creació de 
màscares, entre altres.

Imatge de la Bo� ga al Carrer. / J.A. Montoya

Les en� tats també van 
tenir el seu espai. L’Associ-
ació de Solidaritat i Ajuda 
Veïnal, Rodamons de Rubí, 
4Petjades, l’Associació Nor-
ma, l’Associació d’Escacs 
i els Amics dels Cotxes 
An� cs són algunes de les 
quals han participat en 
un punt solidari en el qual 
s’ha realitzat recollida d’ali-
ments en col·laboració amb 
Condis Mariona. A més, la 
perruqueria C&C Matrix va 
organitzar un tall de cabells 
solidaris per a l’elaboració 
de perruques que es dona-
ran a l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer.

El Mercat Municipal, 
espai present en la darrera 
edició de la Bo� ga al carrer, 
no ha tornat a repetir la 
col·laboració amb Comerç 
Rubí. Tot i això, Ortuño 
afi rma que la seva intenció 
es con� nuar treballant amb 
els comerciants del Mercat 
en properes edicions. Co-
merç Rubí continua crei-
xent amb una xifra estable 
d’associats, actualment al 
voltant dels 270. 

La fi ra comercial va oferir diverses actuacions musicals relacionades 
amb la cinquena edició del Fes� val de Blues. / J.A. Montoya

Cinema a la fresca al Pinar, 
Ca n’Oriol i el 25 de Setembre
Els barris de Ca n’Oriol, el 
25 de Setembre i el Pinar 
podran gaudir aquest es� u 
d’un cicle de cinema a la 
fresca dins el projecte mu-
nicipal de transformació ur-
banís� ca i socioeconòmica 
Fem barri. Les projeccions 
es van iniciar el divendres 
de la setmana passada 
amb el fi lm ‘Un funeral de 
muerte’, a Ca n’Oriol.

El 15 de juny es projec-
tarà la pel·lícula d’animació 
de Pixar ‘Coco’, a la pista 
poliespor� va del parc de 
la Pau i la Natura. Al mateix 
lloc el 13 de juliol es podrà 
veure ‘La llegada’, una pel-
lícula de ciència-fi cció.

El 20 de juliol es pro-

jectarà ‘Ahora me ves’, una 
pel·lícula de misteri que es 
podrà veure a la pista poli-
espor� va del Pinar.

La darrera projecció 
serà el 14 de setembre, 
‘Quiero ser como Beck-
ham’, a la pista del parc de 
la Pau i la Natura. Totes les 
projeccions � ndran lloc a 
les 22 hores.

D’altra banda, aquest 
mateix divendres es pro-
jectarà el documental ‘Pe-
titet’, a les 19 hores al 
Celler. Es tracta d’un fi lm 
documental sobre el mú-
sic gitano Joan Ximénez 
Pe� tet, un dels músics més 
emblemà� cs de la rumba 
catalana. / DdR

Volta pels torrents del municipi 
amb Rubí d’Arrel i el CER
Rubí d’Arrel i el Centre 
Excursionista de Rubí or-
ganitzen aquest diumen-
ge 17 de juny una volta 
pels torrents del municipi 
oberta a tota la població. 
Es tracta d’una activitat 
que s’havia de realitzar 
el 15 d’abril, en el marc 
del Dia de la Terra, però 
que es va haver d’ajornar. 
L’i� nerari comprèn el camí 
an� c de Can Xercavins, el 
naixement del torrent de 

Can Xercavins –conegut 
també com a torrent dels 
Valencians– i després pel 
torrent Fondo, passant per 
la font de la Magnèsia, que 
ha estat recuperada paisat-
gís� cament recentment. La 
sor� da serà a les 8.30 ho-
res des de l’arborètum del 
Castell de Rubí. Cal portar 
roba i calçat còmode per 
caminar per la muntanya, 
esmorzar i aigua, gorra i 
protecció solar. / DdR

Revetlla de Sant Joan a Ca n’Oriol
L’Associació de Veïns del 
Districte 5 El Portal portarà 
a terme un any més la seva 
tradicional revetlla de Sant 
Joan, que serà la nit del 23 
de juny a la pista poliespor-
� va del carrer Mallorca. 

Es tracta d’una propos-
ta fes� va oberta a tots els 
veïns del barri i ciutadans 
de Rubí. La vetllada arren-
carà amb un sopar de ger-

manor, amb beguda i coca 
de Sant Joan inclosa. Els � -
quets del sopar ja es poden 
recollir a l’Associació de Ve-
ïns, situada al carrer Nostra 
Senyora de Lourdes, 86, o 
al Bar La Pastora, al carrer 
La Pastora, 31. Després del 
sopar, hi haurà l’habitual 
ball que estarà amenitzat 
pel duet Joan Carbonell & 
Cia. / DdR
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Entrevista a Carme Montanyà, 
directora de Dinàmic Crescendo

SEGONA PART

A quest setembre, l’Espai 
Artístic Dinàmic Cres-
cendo, obrirà de nou les 
seves portes per iniciar el 

4t curs amb tot el ventall de disci-
plines que ofereix per a nens de 3 
anys � ns a grups de jubilats. 

Parlem amb la Carme Montanyà, 
una de les fundadores i actualment, 
la seva directora: 
-Perquè obriu tants grups? Quines 
disciplines impartiu? 
-Tenim molts grups oberts, és cert, 
però aquesta és la nostra diferència 
i, podríem dir... la màgia de la nos-
tra escola, la nostra màxima és que 
tothom a Rubí que vulgui fer art, 
pugui trobar el seu espai a Dinàmic 
Crescendo, a la seva ciutat, tingui 
l’edat que tingui. 

Quan entra una família a dema-
nar informació i em pregunten quan 
obrirem un grup anunciat que encara 
no està obert, se’m trenca el cor 
quan veig als seus ullets la il·lusió 
que els faria iniciar aquella activi-
tat amb nosaltres, i sempre, deu 
ser cosa de l’univers... a poc a poc 
acabem obrint el grup, comencem 
amb tres o quatre, i amb els anys es 
va omplint, és un tema d’empatia, 
o simplement d’il·lusió. 

Impartim classes d’il·lustració 
i Còmic, classes d’arts plàstiques, 
de dansa (Jazz, Clàssic, Creativa, 
Contemporani, Hip-hop, Breakdan-
ce, Claqué, Clipdance, Cardiodance, 
hipo-plates, Ioga, Lindy-hop, Salsa 
en parella (amb servei de cangurat-
ge) i Ritmo abierto (diferents estils 

de salsa de manera individual), de 
teatre: Interpretació escènica i 
treball de l’Actor davant la càmera. 
També impartim una formació de 
Teatre Musical en la qual, es treba-
llen les disciplines d’interpretació, 
Cant, Jazz i Claqué. Tenim el Cor 
Dinàmic. I també oferim cant piano 
i guitarra particulars, i aquest any 
iniciarem grups reduïts de cant de 6 
persones com a màxim (un infantil, 
i un juvenil)
-Quants alumnes teniu actual-
ment ? 
-Aquest any estem començant a 
passar dels 300 alumnes, i a part 
dels nens, que sempre n’hi ha molts, 
ens han començat a descobrir els 
adults, i sobretot els grups de dansa 
d’adults (a partir de 16 anys) han 
augmentat moltíssim, i segurament 
el curs vinent els haurem de dupli-
car, s’ho passen molt bé, desconnec-

ten, aprenen, i estan en forma. Què 
més es pot demanar? A més amb els 
adults fem tot el que podem perquè 
si algú no pot deixar els seus � lls 
amb algú, els hi puguem oferir un 
servei de canguratge, i això, a Rubí, 
és una gran oportunitat. 

Fem pagar una matrícula familiar 
de 60€ al primer any d’inscripció, i 
això serveix per a tots els membres 
de la família, i per tots els anys en 
què vinguin a les classes, és a dir, 
si d’una família venen tres membres, 
només paguen una matrícula i l’any 
següent ja no l’han de pagar, només 
cada quota mensual depenent de 
les hores que facin a la setmana. 
Tenim famílies en les quals, néts i 
avis, fan activitats amb nosaltres i 
és meravellós. 
-En quant a càstings, tinc entès 
que aquest any una alumna actu-
arà al Teatre Condal amb el Daniel 

Anglès, és cert?
-A l’escola, tot sovint ens arriben 
sol·licituds de càstings que fem 
extensives als alumnes si ens sembla 
que vénen d’un lloc prou seriós, si 
no, no els hi diem, no els volem 
fer perdre el temps. El primer any, 
molts alumnes van participar en una 
sèrie de Clan Tve fent de � gurants i 
participant a diferents escenes, va 
ser una gran experiència, van anar 
també 4 o 5 alumnes a un càsting 
del Club Súper 3 i l’estiu passat, 
vam avisar 5 alumnes de l’escola (ja 
que demanaven una edat concreta 
i un nivell molt alt de cant) i a la 
meva � lla Mariona Lleonart de 10 
anys, que és alumna de l’escola des 
dels seus inicis, abans fent teatre 
Musical, i aquest any a piano, hip-
hop i Breakdance. Va fer un bon 
càsting, i sí, és ella l’alumna que 
co-protagonitzarà FUN HOME que 

és un musical dirigit i protagonitzat 
pel Daniel Anglès i Mariona Castillo, 
estem molt contents, és un musical 
preciós, i com a mare i com a direc-
tora de l’escola estic molt orgullosa 
de tot plegat, per això aquest any no 
fa teatre Musical a Dinàmic Crescen-
do, ja que a Aules (escola de teatre 
musical a Barcelona del Daniel An-
glès), és on assaja el Musical amb 
uns professionals fantàstics. 

L’estrena de Fun Home, serà el 
13 de Setembre al Teatre Condal de 
Barcelona. 
-Per � nalitzar, em fa por preguntar 
però...... teniu pensat en un futur 
engegar més coses?
-Sí... i tant!!!! Tenim pendent 
re-engegar oratòria, doblatges i a 
poc a poc, crear la nostra pròpia 
companyia de teatre, volem fer 
produccions pròpies, aquest any, 
ja hem muntat el primer grup de 
competició de dansa, i a poc a poc 
anirem creant i construint... una 
petita emissora de ràdio i locució... 
també, hi ha molt més, però m’es-
timo més ser prudent. Aquest estiu 
fem un Campus artístic fantàstic, 
amb actuacions incloses, pels més 
grans treballant escenes del musical 
Mamma Mia, pels mitjans Mago de 
Oz, i pels més petits molta varietat 
de les nostres disciplines, serà molt 
divertit, i pels joves i adults, a les 
tardes, podran seguir estant en for-
ma perquè farem molts workshops 
de dansa de diferents estils tot el 
juliol, i, així, podrem gaudir d’un 
estiu en forma.
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Marta cabrera

El Partit Demòcrata Euro-
peu Català (PDeCAT) pro-
posa que s’iniciï un procés 
participatiu amb entitats, 
associacions i ciutadans a 
títol individual per definir 
com ha de ser la trans-
formació de l’Escardívol 
i la zona est de la Riera, 
inclosa la futura passera. 
Pel portaveu de la forma-
ció, Víctor Puig, aquesta és 
“una assignatura pendent 
i un gran projecte, que in-
corpora una passera i la re-
cuperació de l’espai públic 
de l’Escardívol i el complex 
de les fàbriques del Vapor 
Nou”. És per aquest motiu 
que el dirigent del PDeCAT 
creu que cal “consens, par-
ticipació ciutadana i evitar 
una utilització partidista del 
projecte”.

En aquest sentit, Puig 
també demana que s’aturi 

una inversió prevista per 
al 2019 de 100.000 euros 
que té previst redactar un 
projecte per la construcció 
de la passera entre la plaça 
Marquès de Barberà i l’Es-
cardívol.

Entre les propostes del 
PDeCAT també hi ha la 

creació d’una taula tècnica-
política per consensuar un 
projecte i evitar que succe-
eixi el que ha passat al parc 
de Ca n’Oriol, on el govern 
s’ha quedat sol defensant 
la reforma de l’espai, o bé 
la reforma de l’illa de via-
nants, que Puig considera 

que ha estat “mal planifica-
da, improvisada i amb una 
manca de visió global”.

equipaments culturals i 
esportius
Pel que fa al projecte con-
cret, més enllà de les pro-
postes que puguin sorgir a 
les comissions i en el procés 
participatiu, la formació 
liberal proposa transformar 
la instal·lació del Vapor Nou 
“en un espai cultural muse-
ístic i d’oci de qualitat i ubi-
car a l’Escardívol un espai 
esportiu a l’aire lliure”, unit 
per la passera. Tot plegat 
amb la intenció de “connec-
tar millor el barri de Sant 
Jordi Parc, amb l’hipotètic 
parc agrari de Can Xerca-
vins, amb l’evolució de les 
fàbriques de Pich Aguilera, 
que es transformaran en sol 
residencial, amb la futura 
estació de Ferrocarrils i amb 
el pavelló de La Llana”.

El PDeCAT vol que la passera que ha d’unir la Plana del
Castell amb el centre es repensi com un projecte global

Víctor Puig, durant la roda de premsa. / cedida

Proposen un procés participatiu per reformar 
l’escardívol i la zona est de la riera

ICV demana més esforços a 
l’ajuntament pel soterrament 
de les línies d’alta tensió
M. cabrera

El grup municipal d’Inici-
ativa per Catalunya Verds 
(ICV) presentarà al Ple una 
moció per demanar a l’Ajun-
tament més esforços per 
tal d’aconseguir el trasllat 
o soterrament de les línies 
d’alta tensió que creuen el 
nucli urbà de la ciutat.

“Volem tornar a posar la 
qüestió sobre la taula per-
què l’Ajuntament i la ciuta-
dania empenyin per aquest 
tema i es compleixi el con-
veni”, afirma la portaveu 
ecosocialista, Ànnia García. 
Un conveni signat el 2005 
en el qual la Generalitat 
de Catalunya, Red Elèctrica 
Espanyola i l’Ajuntament de 
Rubí es van comprometre a 
retirar o soterrar les línies 
d’alta tensió ubicades a Can 
Fatjó.

El tema, però, ha que-
dat aparcat i encallat en 
els darrers anys fins que 
el 2016, a instàncies d’una 
moció aprovada al Ple, es 
va constituir la Comissió de 

l’Energia.
La portaveu d’ICV la-

menta que aquest òrgan no 
s’ha tornat a reunir des del 
setembre del 2017. De fet, 
la comissió va acordar que 
l’Ajuntament iniciés una visi-
ta de diputats del Parlament 
per les zones on hi ha ubica-
des per línies d’alta tensió, 
un fet que García afirma que 
no s’ha produït.

Per aquest motiu, a tra-
vés d’aquesta moció, Inicia-
tiva demana que es convo-
qui la comissió, que l’Ajun-
tament ratifiqui la voluntat 
de tirar endavant el conveni 
pel trasllat o soterrament de 
les línies d’alta tensió i que 
es reuneixi urgentment amb 
responsables de la Conselle-
ria de Territori per abordar 
la qüestió.

assemblea 
constituent de 
catalunya en 
comu a rubí
Cata lunya en Comú 
(CeC) està a punt de 
crear la seva agrupació 
a Rubí. El dimecres 20 
de juny a les 19.30 hores 
està prevista l’assemblea 
constituent de Catalunya 
en Comú a Rubí a l’edifici 
Rubí Forma. S’ha fet una 
única proposta de grup 
motor, formada per un 
total de 12 persones. 
Un cop la proposta ha 
estat avalada pels òr-
gans nacionals del partit, 
la proposta ha de ser 
avalada per l’assemblea 
local, formada per totes 
les persones inscrites al 
municipi. 

Les persones que 
vulguin participar de la 
creació de l’organització 
a Rubí, però que no esti-
guin inscrites, ho poden 
fer a través del web par-
ticipa.catalunyaencomu.
cat. CeC és un partit 
format per persones 
provinents d’ICV, EUiA, 
En Comú Podem i algu-
nes de Podem. / DdR

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

www.inmoeuropeas.com

Pis planta àtic de 73m2 totalment reformat, 3 habs, 
menjador-cuina de 28m2, amb sortida a petit balcó i 
bany complet. Petit traster en rebedor. Zona Plana de 
can Bertrán. Preu: 149.000€ Ref.: DV2385

Gran pis de 130m2, amb dos balcons, 4 habs, gran men-
jador, cuina independent amb safareig, bany complet i 
lavabo de cortesia. Zona Mútua. 
Preu: 150.000€ Ref.: DV2366

Pis planta baixa de 66m2, tres habs, menjador, cuina 
independent amb sortida a pati interior i bany complet. 
Zona Nord. 
Preu: 89.500€ Ref.: DV2321

Dúplex de 76m2 amb plaça de parking a la mateixa finca! 
2 habs, amb sortida a terrassa totes dues, ampli menjador 
amb sortida a balcó, cuina independent, bany complet i 
lavabo de cortesia. Zona Centre. 
Preu: 180.000€ Ref.: DV2351

Local comercial de 40m2 en planta baixa, molt quadrat. 
Amb vidriera i lavabo. Ideal per petita oficina. Amb 
facilitats de pagament! Zona Centre.
Preu: 32.000€ Ref.: DL1917

 uiaG
immobiliària de rubí

rubí és un municipi amb elevat nombre de línies d’alta tensió. / arxiu
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L’exregidor del PP Joan 
Carles Boronat ha deixat 
el partit per impulsar a 
Rubí i al Vallès Occi-
dental la formació Som 
Identitaris (SOMI), una 
formació que “s’iden-
tifica amb el control 
de la immigració” i la 
lluita “contra la casta”, 
segons ho ha definit ell 
mateix.

Boronat, que abans de 
ser regidor popular havia 
estat regidor d’Unió, creu que 
el partit SOMI, impulsat per 
Josep Anglada –fundador de 
Plataforma per Catalunya–, 
pot ser una alternativa polí-
tica a Rubí, on aquest espai 
no està representat. Entre 
les propostes de la formació, 
hi ha limitar el sostre d’habi-
tants de la ciutat per donar 
serveis de qualitat, un fet que 
lliga amb el discurs de SOMI. 
Segons l’exmilitant del PP, 
“és una realitat que no hi cap 
tothom i que cal lluitar contra 
el jihadisme radical”. Boronat 
assegura que ell no és racista: 
“Jo no sóc racista ni feixista, 

Joan carles Boronat 
impulsa a Rubí SoMi, el 
nou partit d’Anglada

Ana M. Martínez repassa l’acció 
de govern dels 3 anys de mandat
MaRta caBReRa

Acompanyada pel seu go-
vern, a excepció del regidor 
no adscrit Sergi García, l’al-
caldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez, va desgranar la 
seva acció de govern durant 
els 3 anys de mandat i va ex-
plicar al Celler els projectes 
previstos pel 2019. La màxi-
ma mandatària municipal, 
davant de prop d’un cente-
nar de persones, va arrencar 
el seu discurs amb el Pla 
d’Infància i Adolescència de 
Rubí, que està previst que 
s’aprovi aviat, i el va tancar 
amb la reforma del Casino, 
que s’iniciarà a principis de 
l’any vinent.

En el seu discurs, Mar-
tínez va explicar als assis-
tents projectes futurs com 
la reforma del parc de Ca 
n’Oriol –que té l’oposició de 
la resta de partits del Ple–, 
o la gratuïtat del transport 
públic urbà, que per Martí-
nez podria ser una realitat a 
principis del 2020: “És una 
mesura innovadora, Rubí 

serà la primera ciutat cata-
lana en impulsar aquesta 
mesura que és de justícia 
social”. En l’àmbit de la mo-
bilitat, l’alcaldessa va desta-
car que s’han habilitat noves 
zones d’aparcament i que a 
Ca n’Oriol aviat hi haurà més 
de 60 places gratuïtes.

En relació a les inversi-
ons, va destacar que pro-
perament s’iniciarà la se-

gona fase de les obres del 
camp de futbol del 25 de 
Setembre, que s’instal·laran 
càmeres de seguretat als ac-
cessos de les urbanitzacions, 
s’arranjarà la zona dels Nius 
i es faran diverses millores a 
les urbanitzacions.

Pel que fa a l’illa de via-
nants, Martínez va destacar 
que la reforma suposa “una 
transformació integral del 

centre”. També va afirmar 
que el govern socialista ha 
impulsat tres plans extraor-
dinaris de neteja i que en el 
nou contracte de licitació de 
neteja viària s’incorporaran 
més serveis per tenir la ciu-
tat més neta.

L’alcaldessa va recor-
dar que el seu govern ha 
rebaixat l’Impost de Béns 
Immobles i que ha impulsat 
esdeveniments de cultura 
de masses com el Prima-
vera Pop. D’altra banda, va 
informar que l’Ajuntament 
de Rubí ha demanat aco-
llir refugiats, siguin o no 
de l’Aquarius, el vaixell de 
rescat francès que es troba 
entre les costes d’Itàlia i 
Malta.

Un cop finalitzat el dis-
curs, es va obrir un torn de 
preguntes, on els assistents 
van poder interrogar a l’al-
caldessa en aspectes com el 
trasllat i soterrament de les 
línies d’alta tensió, l’Hospital 
de Rubí, una piscina d’estiu, 
la mobilitat a Sant Muç o el 
POUM.

Ana M. Martínez, durant la conferència al Celler. / Localpres

Rubi_258x162,5.indd   1 12/6/18   11:35

Joan Carles Boronat. / Arxiu

som identitaris i volem pro-
tegir els valors de Catalunya 
dins de l’estat espanyol”. 
També ha reconegut que el 
2007 va tenir un apropament 
a Plataforma per Catalunya, 
però que finalment el projec-
te no el va convèncer.

Per la seva banda, la pla-
taforma Unitat Contra el 
Feixisme i el Racisme (UCFR) 
ha emès un comunicat en el 
qual carrega contra SOMI, un 
partit que considera “molt 
perillós, perquè legitima 
plantejaments feixistes”. La 
plataforma ja ha anunciat 
que rebutja aquest tipus de 
“discursos xenòfobs i racistes 
que no tenen cabuda ni a 
Rubí ni a enlloc”. / M.C.
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REDACCIÓ

L’Alterna� va d’Unitat Popu-
lar (AUP) presentarà al Ple 
del 21 de juliol una moció 
per demanar a l’Ajuntament 
que faci les ges� ons per� -
nents per tal que l’Agència 
Catalana de l’Aigua posi en 
funcionament els col·lectors 
de les conques 2 i 3 que 
recullen les aigües residuals 
que venen de gran part de 
les urbanitzacions. Segons 
l’AUP i els veïns afectats, els 
col·lectors encara no s’han 
connectat amb la depura-
dora de Rubí-Sant Cugat, 
motiu pel qual les aigües 
residuals con� nuen baixant 
a cel obert, generant proble-
mes de males olors, rates, 
mosquits i degradació de 
l’entorn.

El text que presentarà 
la formació assembleària 
explica que els veïns han 
registrat diverses instàncies 
i queixes a l’Ajuntament, de 

forma individual i a través 
de les associacions de veïns, 
però els col·lectors seguei-
xen sense estar connectats 
i únicament s’ha fet control 
de plagues. A més, segons 
apunta l’Alterna� va, el fet 
que no s’hagin connectat 

contribueix al seu deterio-
rament i assenyalen que en 
algun punt ja s’han trencat.

Per úl� m, el text de la 
moció demana que, mentre 
no sigui possible aques-
ta connexió, l’Ajuntament 
efectuï controls de plagues 

periòdics, man� ngui la zona 
lliure de vegetació baixa ar-
bus� va i faci manteniment 
dels torrents per on baixen 
les aigües residuals per tal 
d’evitar l’estancament de les 
aigües, sobretot a les zones 
amb habitatges propers.

Una de les zones afectades per aigües residuals. / Cedida

Unes 350 persones assisteixen 
a la paella solidària del PSC a 
Ca n’Oriol
350 militants i simpatit-
zants socialistes van assis� r 
dissabte a la paella popular 
organitzada pel Par� t dels 
Socialistes de Rubí (PSC) al 
parc de Ca n’Oriol. L’àpat, 
de caràcter solidari, ha ser-
vit per recaptar diners per 
a l’en� tat Oncolliga Rubí, 
una organització dedicada 
al suport dels malalts de 
càncer i les seves famílies. 

Diferents membres de 
l’en� tat es van desplaçar 

a Ca n’Oriol per gaudir 
de la jornada. Entre elles, 
Núria Casaldàliga, gerent 
de la Fundació Oncolliga, i 
Yolanda Ferrer, presidenta 
d’Oncolliga Rubí. 

Ana M. Mar� nez, alcal-
dessa i primera secretària 
del PSC a la ciutat, va apro-
fi tar l’ocasió per mostrar el 
seu suport a l’en� tat i per 
agrair el seu esforç i im-
plicació en la lluita contra 
aquesta malal� a. / DdR

Els socialistes rubinencs van organitzar una paella solidària a Ca 
n’Oriol. / Cedida

El col·lec� u Rubí Àgora organitza 
un debat sobre canvi social

L’AUP exigeix que es posin ja en 
funcionament els col·lectors d’aigua

Rubí Àgora ha preparat el 15 de juny a les 19.30 hores 
a la Biblioteca un debat sobre educació popular i canvi 
social amb l’Escuela Popular Paulo Freire.

Rubí Àgora és un col·lec� u que pretén ser un espai 
de refl exió i debat sobre diversos temes que no estan a 
l’agenda polí� ca ni medià� ca i servir com a eina d’empo-
derament de la ciutadania a través del debat i la refl exió. 
Un pensament molt similar al que ofereix l’Escuela Popu-
lar Paulo Freire, que compta amb el suport de l’Ins� tut 
25M Democràcia. Es tracta d’una fi losofi a basada en la 
formació amb l’objec� u d’empoderar la gent i enfor� r el 
moviment popular. / DdR

Ciutadans vol instal·lar cendrers en 
zones de vianants i espais concorreguts
REDACCIÓ

El portaveu del grup mu-
nicipal de Ciutadans (C’s), 
José Abadías, proposa que 
s’instal·lin “papereres amb 
cendrers adaptats a les 
zones per als vianants o 
molt concorregudes” per 
tal d’evitar que la gent � ri 
els cigars a terra.

La inicia� va es presen-

tarà al Ple del 21 de juny en 
forma de moció i també pro-
posa “renovar les papereres 
actuals per nous receptacles 
més moderns, eficients i 
adaptats a l’entorn, disminu-
int la distància entre elles”. 
Per acabar, C’s creu que el 
procés es podria culminar 
amb “una campanya infor-
ma� va municipal per cons-
cienciar a la població sobre 

el perjudici que suposa per 
al medi ambient llençar les 
burilles a la via pública”.

Entre els punts que Aba-
días considera que s’han 
de reforçar amb papereres 
de cigars, hi ha la rambla 
del Ferrocarril, l’estació de 
Ferrocarrils de la Generali-
tat, el Mercat o les places 
públiques: “No només es 
facilitaria la neteja dels nos-

tres carrers, sinó que també 
es reduiria el cost econòmic 
del servei i el greu impacte 
al medi ambient”.

El portaveu recorda que 
“el costum de tirar cigars 
a terra està molt estès” i 
que “és la principal font 
d’escombraries mundial, 
per damunt d’envasos ali-
mentaris, ampolles i bosses 
de plàs� c”. 

Els col·lectors de les conques 2 i 3 que recullen aigües residuals 
estan acabats, però encara no s’han connectat a la depuradora
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Creiem 
en Rubí.
Units pel desenvolupament de la nostra ciutat.

Entre l’1 i el 30 de juny de 2018, apropa’t a qualsevol dels comerços 
de Rubí adherits a la promoció1 i, per cada compra que facis,  
podràs participar en el sorteig de 3.000 euros en compres.

Més informació i bases del sorteig 
a creiemenrubi.com.

1. Promoció disponible a aquells comerços adherits a 
la campanya i que s’identi�quen per l’adhesiu amb la 
imatge de la campanya situat a la porta d’entrada i  
disposen de publicitat a l’interior.

D
oc

um
en

t p
ub

lic
ita

ri



Rubí s’ha sumat a la commemoració 
del Dia Mundial de les persones re-
fugiades, que se celebra el 20 de juny, 

amb l’organització d’una taula rodona sobre 
experiències de solidaritat i acompanyament 
a persones refugiades i la mostra ‘Diaris il-
lustrats de persones refugiades’ que explica 
de forma didàctica els processos de vida de 
les persones que s’han vist obligades a marxar 
dels seus països.

Precisament aquesta setmana el nou go-
vern de l’estat espanyol, liderat pel socialista 
Pedro Sánchez, ha tornat a posar el debat 
internacional sobre els refugiats en primera 
plana en anunciar que València acolliria els 
629 refugiats i immigrants recollits al vaixell 
Aquarius, al qual tant Itàlia com Malta havien 
negat l’accés als seus ports. De les 629 perso-
nes, 123 són menors no acompanyats, hi ha 
7 dones embarassades i una quinzena pateix 

cremades químiques greus. La majoria patien 
fatiga, deshidratació, dolors musculars, de 
cap i marejos. La mateixa alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Martínez, s’ha ofert a acollir algunes 
d’aquestes persones a la ciutat.

Aquest és un gest important en un moment 
en el qual a Europa s’estén un discurs agressiu 
i de rebuig als immigrants en situació irregular 
i quan la Unió Europea està còmodament 
instal·lada en la posició de mirar cap a un 
altre costat.

La Unió Europea ha estat incapaç de 
gestionar la crisi migratòria de refugiats i té 
al davant el repte de consensuar una política 
de gestió de la migració que reparteixi càrre-
gues justes entre tots els països i que permeti 
garantir els principis i valors de la Unió i, per 
descomptat, els drets humans. És més que 
preocupant que en alguns països com Itàlia o 
Àustria partits amb missatges xenòfobs hagin 
arribat al govern. La UE no pot permetre que 
aquests imposin el seu criteri en el debat de la 

crisi dels refugiats, que necessita una resposta 
coordinada i solidària. Ha de ser una solidaritat 
real, que es faci efectiva, no serveix acceptar-la 
de cara a la galeria, per després, ja a casa teva, 
oblidar-te d’acomplir els teus compromisos, 
com Espanya, entre altres, han fet fi ns ara.

I en referència a nous partits, aquesta set-
mana s’ha sabut que Som Identitaris, el partit 
creat per Josep Anglada després de ser expulsat 
de Plataforma per Catalunya, té la intenció de 
presentar-se a les eleccions municipals a Rubí. 
Joan Carles Boronat, exregidor d’Unió i del 
Partit Popular, és la cara visible d’un partit 
que té un fort discurs anti-immigració i que 
pretén ocupar part del buit deixat pels popu-
lars, ara que s’han quedat sense representació 
a l’Ajuntament. 

Rubí sempre ha estat i serà ciutat d’acollida, 
de gent vinguda d’arreu, i estem segurs que així 
seguirà sent en el futur.

Refugiats
EDITORIAL
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Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook

Visita’ns a www.diariderubi.com

Cartes de la Ciutadania Fotodenúncia

El Tuit de la setmana                 13 de juny

Edgar Hita @EdgarHita
Voy a poner en mi currículum que soy el único gilipollas que 
nunca ha defraudado a Hacienda.

Un enemigo del pueblo
Mercaderes, demagogos, cleptóma-
nos, etc. nos invaden por doquier. 
Ya no se puede decir que la política 
nos traerá la salvación, la felicidad. 
Cada vez es mayor la insatisfacción 
que está creando el mundo político 
(la casta) en la población, entre otras 
razones por los latrocinios que se 
suceden sin parar.

Y que nos puede hacer pensar si 
un político está ahí por convicción, 
por vocación o por otros menesteres 
menos confesables.

Y qué decir de la justicia, no 
creo que haya muchas personas que 
acepten su igualdad para con todos 
los ciudadanos.

Jesús García     

Aglomeraciones en los FGC
Dice un dicho popular “que quien 
avisa no es traidor”, o aquél que dice 
“más vale prevenir que curar”, pues 
bien, es lamentable la situación en 
la que nos encontramos los usuarios 

de los Ferrocarrils de la Generalitat 
en la estación de Rubí a la vuelta, es 
decir, cuando regresas, y me explico: 
se forman unas colas estratosféricas 
para poder utilizar las escaleras me-
cánicas que conducen a la salida de 
la estación; la razón de estas colas 
es que cuando instalaron las esca-
leras no pensaron en que eran muy 
pequeñas y muy estrechas para los 
miles de personas que las utilizan a 
lo largo de un día laborable.  Ante 
tales aglomeraciones, el día menos 
pensado ocurrirá algún altercado, por 
no hablar de los usuarios que cuando 
salen de la estación han de coger 
un autobús de línea y casi siempre 
han de esperar al siguiente por las 
grandes colas que se forman desde 
las andanas para subir al vestíbulo de 
salida de la estación. En fi n, que más 
hechos para facilitar la comodidad 
de los usuarios, que para eso pagan, 
y menos convoyes en días festivos 
para manifestaciones.

José A. Ávila López 

Terra inadequat
Adjunto una imatge del parc 
infantil que hi ha a la plaça 
Doctor Guardiet, el més 
proper al carrer Riera. Es 
tracta d’un parc relativament 
nou, on cada tarda juguen 
molts infants, principalment 
petits. Sota del gronxador, 
ja fa algun temps, la sorra 
que hi ha s’ha anat perdent 
deixant a la vista una mena 
de drap o tela que deu co-
brir el terra. Alguns infants 
poden ensopegar amb aquest 
drap o tela en voler pujar o 
baixar del gronxador. Crec 
que l’Ajuntament hauria 
de reparar aquest sorral o 
estudiar altres alternatives, o, 
si més no, anar fent un man-
teniment per evitar arribar a 
aquestes situacions. Només 
és un apunt.

Anna Garcia



Llegia, no fa pas gaire, la 
reedició de la novel·la “Tea 
Rooms” de Luisa Carnés. En 
aquest relat, la Luisa, una gran 
feminista de la generació del 
27 -si, també hi havia dones a 
la generació del 27, tot i que 
la història les ha omès- , feia 
una fotografia magistral de 
les condicions de treball de 
les dones obreres a la II Re-
pública. Un viatge al passat si, 
però tan semblant al present, 
que en diferents moments 
em va sacsejar interiorment 
fi ns a provocar-me arcades. 
Explotació laboral, mater-
nitats obligades, violacions 
encobertes, submissions de 
tota mena... us sona.

En realitat, llegint la his-
tòria de la Matilde -Una 
noieta que entra a treballar 
al saló de té que dona títol 
a la novel·la-, te n’adones 
com d’una manera afi lada i 
precisa, es desgranen cadas-
cuna de les circumstàncies 
que envolten la vida laboral -i 
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Acabem amb les ‘manades’ La política a Rubí: el vale-tudo

Carta abierta a la clase política

social- d’aquelles dones. Elles 
són conscients del que les 
envolta, i aguanten. Esperen 
qualsevol moment per canviar, 
reivindicar i millorar la seva 
situació. No tenen igualtat, 
són ciutadanes de segona. 
Elles ho saben, ells ho saben. 
La societat funcionava així.

Ara bé, què passa amb les 
dones del segle XXI? Incor-
porades al mercat laboral, amb 
veu, amb vot, amb llibertat... o 
no és així? Ens han fet pensar 
que ens aproximem a la igual-
tat de gènere. Pensem que ens 
hi acostem, però quan sembla 
que la majoria de prejudicis, 
limitacions i creences misò-
gines s’esvaeixen del nostre 
entorn, esclata un cas com 
el de “La Manada” (arcades 
altre cop). Homes que en som 
conscients, altres que no ho 
som sufi cient i no fem prou 
per aquesta igualtat de gènere 
que hem cregut que vivíem. 
No em posaré a discutir la 
repugnant sentència i comen-
taris emesos pel jutge de torn, 
però sí que vull compartir el 
pànic que m’ha envaït en cons-
tatar com, des de la novel·la de 
la Luisa Carnés fi ns ara, tot 
allò que semblava que s’havia 

avançat en l’àmbit feminista, 
en realitat era un miratge. El 
masclisme més ranci i hipò-
crita romania latent a l’espera 
de demostrar un cop més, la 
seva supremacia. Heu vist la 
quantitat d’històries d’abusos 
que sorgeixen quan una dona 
té el valor de ser la primera a 
denunciar-ho? Heu analitzat 
la nostra forma de parlar? 
Som masclistes. Ho tenim 
interioritzat i, ni ens n’ado-
nem. Aquesta generació vivim 
força més en la inòpia de la 
realitat que les dones de la 
generació del 27. Elles patien 
més masclisme si, però n’eren 
conscients i sabien contra què 
i contra qui havien de lluitar... 
No fa massa, li van oferir un 
alt càrrec a una coneguda. 
És una persona treballadora, 
coherent, amb caràcter, em-
pàtica... és la persona ideal pel 
càrrec. Ella, en un moment 
de sinceritat em va comentar 
“M’ho han donat per ser una 
dona, perquè la majoria són 
homes i tenen pressió ...”. Vaig 
quedar perplexa en pensar 
com d’una manera una altra, 
sempre ens les composem per 
a sentir que no ens mereixem 
allò que tenim. Que només 

hi som perquè no hi ha més 
remei. I les màximes respon-
sables d’això, les mateixes 
dones.

Potser hauríem de co-
mençar pel principi i, tal com 
feien aquestes avantpassades 
nostres, aquestes lluitadores, 
el primer que hauríem de fer 
és analitzar la situació actual. 
Prendre consciència de les 
nostres capacitats. Entendre 
que no totes les dones som 
magnífi ques, ni ideals per dur 
a terme qualsevol tasca, que 
cadascuna tenim els nostres 
dons, i les nostres febleses. 
Que no totes som wonderwo-
man, ni súper-treballadores. 
Que algunes també roben 
quan arriben a segons quins 
càrrecs... però sobretot, el 
que hem d’interioritzar és 
que tenim el dret de gaudir 
de les mateixes oportunitats 
per a equivocar-nos que han 
tingut els homes des de temps 
immemorials.

Ho tenim clar, amb totes 
les nostres forces, una com 
a dona i l’altre com a home, 
començarem lluitant, amb 
totes les nostres forces de 
dona i d’home, contra totes 
Les Manades.

No hi ha límits, no hi ha regles, 
tot s’hi val. Aquesta seria la 
versió més radical del vale-tudo, 
una modalitat de combat, nas-
cuda al Brasil, a on els lluitadors 
poden fer servir qualsevol art 
marcial i colpejar de qualsevol 
manera. Es practica a un ring en 
forma de gàbia i només queda 
el nock-out o la rendició.

A Rubí tenim el nostre 
propi ring polític a on es prac-
tica una mena de vale-tudo que 
busca el mateix: derrotar, vèncer 
i sotmetre al rival. Poques 
opcions pel diàleg, el consens 
o el compromís. Les regles del 
joc net fa temps que semblen 
oblidades.

“Tot per la cadira” podria 
ser un dels noms de la modalitat 
de lluita que veiem al nostre 
consistori. Oblidar la paraula 
donada, transfuguisme, sous 
de 40.000 € per mitja jornada, 
retrets, obscurantisme, conduc-
tes dubtoses o grups municipals 
trencats i d’altres defenestrats 
pel seu propi partit enmig de 
sospites diverses. Als plens mu-
nicipals no existeix la dinàmica 
necessària per a la construcció 
de solucions, tot queda con-

taminat i anul·lat per debats 
aliens. Massa preocupació per 
les banderes que han d’onejar 
al balcó de l’ajuntament, molt 
frontisme i poca mà estesa de 
veritat per afrontar els temes 
de ciutat.

La prioritat de govern és 
la foto per la foto, la dialèctica 
buida i els brindis al sol. Apro-
var mocions que queden obli-
dades, cuidar la xarxa clientelar 
o apuntar-se gols que queden 
en titulars però no pugen al 
marcador del benefici per la 
ciutadania.

No ens cal més lluita estèril, 
ens cal un projecte de ciutat, a 
on les opcions diverses tinguin 
marge per trobar d’acords. 
Reduir la prepotència a partir 
d’una premissa comuna, els 
servidors públics són això, ser-
vidors. Estan allà de pas, deuen 
respecte a qui els ha votat i als 
que no ho han fet. Aquest res-
pecte ha de començar pel seu 
compromís a complir un codi 
ètic que limiti els seus ingressos, 
condemni el transfuguisme i 
permeti fi scalitzar el seu com-
portament.

Tenim un any fins a les 
municipals 2019, queda un any 
per la política d’alçada i oferir 
propostes en positiu o seguirem 
amb el “tot per la cadira”?

En el Diari de Rubí, en la 
edición del 8 de junio, y, en 
la primera página aparece la 
siguiente noticia “El Consell 
Comarcal alerta que el 15% 
del infants està en situació de 
pobresa”. Es una noticia que 
merece una refl exión profun-
da y algunas preguntas.

La refl exión parece evi-
dente, ¿cómo es posible que 
estando en plena democracia, 
regida por una Constitución 
que establece unos principios 
de igualdad y solidaridad, 
puedan suceder estas cosas? 
¿Debemos admitir como 

José Segura

Andrés Medrano
Portaveu del Cercle 
de PODEM Rubí

Marta Esparza
Xavier Corbera
ERC-Rubí 

Xavier Corbera
ERC-Rubí

Marta Esparza
ERC-Rubí

inevitable que un sector de 
la infancia (¿15%?) esté en 
riesgo de pobreza? ¿somos 
conscientes de las consecu-
encias que va a tener en el 
futuro de esta población? Esta 
situación va a infl uir de forma 
negativa en el desarrollo físico 
e intelectual de este colectivo. 
Y volvemos a lo de siempre, 
las clases más favorecidas 
tendrán más y mejores opor-
tunidades.

Y, en cuanto a las pre-
guntas, hay una que me pa-
rece especialmente relevante. 
Además de incluir, todos 
los partidos políticos sin 
excepción, los temas sociales 
en sus programas electorales, 

¿hacen de verdad algo por 
ellos? Resulta evidente que 
no, pasadas las elecciones se 
olvidan totalmente de tan 
importantes cuestiones.

Todo lo anterior puede 
parecer exagerado y derro-
tista, pero, y volviendo a las 
preguntas, ya que estamos 
en el tiempo de la llama-
da “transparencia política” 
¿por qué no se informa a los 
ciudadanos de la cantidad 
resultante que ahorraríamos 
y podríamos destinar a fi nes 
sociales si se suprimiesen 
determinados estamentos 

públicos?, como por ejemplo 
los Consejos Comarcales, las 
Diputaciones Provinciales 
(clarísima duplicidad con los 
Gobiernos Autónomos), el 
Senado, etc. etc.

Y ¿por qué no? Redis-
tribuir la división territo-
rial municipal con el fi n de 
agrupar ayuntamientos para 
rebajar la burocracia, y, como 
consecuencia, reducir el gas-
to. Otra magnifica medida 
estaría en la redacción de la 
Ley Orgánica de Régimen 
Electoral General que en su 
art.179 establece el número 

de concejalías en función de 
la población. En municipios 
de 50.000 a 100.000 habi-
tantes son 25 concejales ¿de 
verdad puede creerse que en 
ciudades como Rubí y simi-
lares hacen falta 25 regidores? 
Seguramente con 10 sería 
sufi ciente. 

Si contamos la agrupaci-
ón de municipios y limitamos 
el número de concejales en 
todos ellos, y lo extrapolamos 
a todo el territorio nacional, la 
cifra resultante daría para pa-
liar muchas situaciones. Claro 
que se me puede argumentar 
en sentido contrario; bien y 
con los miles de empleados/as 
que quedarían en la calle ¿qué 

hacemos? Hay una actividad 
que se llama economía pro-
ductiva que podría absorber 
a una gran parte. Hay que 
dedicar recursos a la inves-
tigación en lugar de permitir 
la huida de personas a las que 
hemos pagado buena parte 
de su formación. Es cuestión 
de voluntad. Yo, desde este 
modesto escrito, ruego en-
carecidamente a los políticos 
que me respondan con sus 
opiniones y con alguna idea 
tendente a encauzar todas las 
difi cultades sociales que, en 
estos momentos, atenazan a 
la sociedad más débil. Eso sí, 
sin acritud y de “buen rollo”, y 
ciñéndose a la realidad.
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Acord al Vallès per reacti var la 
indústria com a motor econòmic

REDACCIÓ

Els municipis del Vallès Oc-
cidental han acordat una 
estratègia conjunta per im-
pulsar la indústria de la 
comarca en el marc d’un 
Plenari del Pacte per la Re-
industrialització del Vallès 
Occidental. 

Les 37 enti tats signants 
del document, entre les 
quals hi ha l’Ajuntament de 
Rubí, s’han compromès a 
treballar conjuntament per 
potenciar el sector industri-
al i converti r-lo en el motor 

econòmic del territori. El 
compromís s’ha concertat 
en un Pla d’acció que es 
desplegarà fins al 2019 i 
que preveu el foment de 
les vocacions industrials, el 
foment de la indústria 4.0, 
la millora de l’accessibilitat 
i la mobilitat dels polígons 
industrials, accions sectori-
als en economia circular i la 
implantació de mesures de 
fi scalitat, entre altres.

“La signatura obre un 
escenari d’oportunitats i 
reptes per Rubí i la comar-
ca”, ha explicat l’alcaldessa 

de Rubí, Ana M. Martí nez.
El Plenari també ha 

acordat establir un marc de 
cooperació permanent amb 
el Pacte Nacional al Vallès 
Occidental, amb la parti-
cipació en les comissions i 
òrgans de treball.

El Vallès Occidental 
aporta un 11% del PIB ca-
talà i té 76.256 persones 
treballant en el sector de 
la indústria. Pel que fa a 
les empreses, en té 4.366 
i un total de 140 polígons 
industrials, que ocupen el 
8% del territori.

Els signants del pacte davant del Consell Comarcal del Vallès Occidental. / CCVOC

Hello International School: un 
centro de idiomas único en Rubí 

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

en esta ciudad.
Su peculiaridad radica en que destaca por 

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

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

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

trastada valía.
Otras disciplinas que se llevan a cabo en 

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

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

Texto cedido por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

Rubí liderarà l’impuls de l’FP al Vallès Occidental
Un any després de la seva reacti vació, el Consell de l’FP de la ciutat forma part del Pacte 
per la Reindustrialització i la Taula per a la Competi ti vitat Industrial de Rubí
REDACCIÓ

El ple del Consell de la 
Formació Professional (FP) 
ha aprovat aquest dilluns 
la seva memòria anual per 
unanimitat dels assistents. 
El plenari és l’òrgan de mà-
xim govern i representació 
del Consell i està encapçalat 
per la presidenta, l’alcaldes-
sa Ana M. Martí nez.

La sessió de dilluns ha 
servit per exposar la feina 
feta durant aquest primer 
any des de la reacti vació del 
consell el març del 2017. El 
consell ha avançat en els 
objecti us de les seves tres 
línies de treball: el foment 
de l’FP, la transició escola-
treball i la formació al llarg 
de la vida.

“Estem satisfets de la 
feina feta durant aquest 
any. El Consell de la For-
mació Professional ha en-
trat a formar part de dos 
projectes estratègics que 
han de defi nir el futur de 
les políti ques econòmiques 

propostes que s’han elevat 
al Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) i a l’Insti tut 
Català de Qualificacions 
Professionals (ICQP).

En la transició esco-
la-treball, s’ha iniciat la 
construcció d’una guia que 
inclogui tots els serveis 
que treballen amb joves i 
es busquen les eines per 
crear un registre de joves 
que abandonen prematu-
rament l’escola per fer-ne 
seguiment.

Pel que fa a la formació 
al llarg de la vida, s’ha signat 
un conveni de col·laboració 
amb Cecot Formació que 
permet que Rubí Forma 
ofereixi formació conti nua 
per a persones en actiu. 
Cecot Formació treballa per 
apropar a les empreses i a 
les seves planti lles la for-
mació que necessiten per 
fer front als canvis tecno-
lògics, econòmics i socials 
que es produeixen en la 
nova societat del coneixe-
ment i part de la seva oferta 
formati va es podrà cursar 
a Rubí tal com ja passava 
a ciutats com Terrassa o 
Granollers.

La sessió del ple del 
consell s’ha tancat amb 
la ponència ‘La Formació 
Professional i l’activitat 
econòmica a Rubí’ a càrrec 
d’Anna Punyet, tècnica de 
l’Observatori de l’FP de la 
Fundació BCN Formació 
Professional.

A més de l’alcaldessa, 
el plenari està format per 

un representant de cadas-
cun dels grups municipals 
amb representació al ple 
de l’Ajuntament de Rubí, 
els regidors de Desenvo-
lupament Econòmic Local, 
Serveis Socials, Educació, 
Políti ques d’Igualtat i Eman-
cipació Juvenil; la directora 
de Desenvolupament Eco-
nòmic Local, tècnics de 
Cohesió Social i Serveis a les 
Persones, un representant 
del departament d’Ense-
nyament de la Generalitat 
de Catalunya i dos de la 
Diputació de Barcelona.

A més, també tenen 
un representant el Consell 
Comarcal del Vallès Occi-
dental, Cecot, la Cambra de 
Terrassa, les associacions 
d’empresaris dels polígons, 
CCOO, UGT, cada centre 
d’FP de la ciutat, els centres 
de formació professional 
i ocupacional, les AMPA, 
l’àrea d’infl uència del mu-
nicipi, el món universitari 
i l’equip d’assessorament i 
orientació psicopedagògic.

Un moment de la sessió plenària. / Localpres

del municipi: el pacte per 
la reindustrialització i la 
Taula per a la competi ti vitat 
industrial de Rubí i això ens 
dona la mesura de la impor-
tància de la feina d’aquest 
òrgan que vam reacti var ara 
fa un any”, diu el regidor de 
Desenvolupament Econò-
mic Local, Rafael Güeto.

Per fomentar la Forma-
ció Professional, el consell 
ha destacat l’encàrrec d’un 
estudi a la Fundació BCN 
FP, l’organització de la III 
i la IV Jornada de la For-
mació Professional, la col-
laboració amb la Fundació 
Bertelsmann i la creació de 
la Comissió per al Foment 
de la Formació Professional 
Dual, que té per objecti us 
específi cs acordar l’especi-
alitat del Certi fi cat de Pro-
fessionalitat a proposar en 
modalitat dual, establir vies 
de comunicació entre el tei-
xit empresarial, els centres 
educati us i els agents soci-
als del territori, entre altres. 
A més, s’ha incorporat CEM 

Formació, l’altre centre de 
Rubí que realitza formació 
professional ocupacional 
juntament amb Rubí For-
ma, a les taules de treball 
del Consell de l’FP. 

Propostes i actuacions
Des del consell també s’ha 
proposat la creació del cer-
ti fi cat de professionalitat de 
Tècnic en gesti ó de recursos 
i del mòdul formatiu de 
Tècnic en efi ciència ener-
gèti ca a l’envolupant, dues 
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08
EVA SESIONES DE VIDEN-
CIA Y REIKI. Próximamente 
cursillos 1er nivel Reiki, horas 
concertadas. T.666.235.432

DIVERSOS

LLOGUER 
I VENDA

SE ALQUILA Piso 620.337.604
SE ALQUILA Hab. 610.467.363
LLOGO PIS totalment moblat a 
Rubí amb una habitació, cuina 
americana i traster. 700€. In-
teresats trucar: 659.311.658 / 
639.620.333



ACADÈMIA

ACUPUNTURA

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

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

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

ASSEGURANCES                           

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

CENTRE ESTÈTIC

CENTRE MÈDIC

CLÍNICA DENTAL

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

CRISTALLERIA                           

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

DECORACIÓ LLAR               

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

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

DISTRIBUIDORA
DE SAL     

FERRETERIA                           

FRUITERIA

HERBORISTERIA                          

INFORMÀTICA                           

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

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
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BIJUTERIA                         

CALÇAT                           

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



IMMOBILIÀRIA                         

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

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

TALLERS COTXES                           

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

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

RubíWagen
T. 93 158 70 71
Av. De la Llana 113

Hobby Cars
T. 93 699 53 13
c. Ciclisme, 37

Talleres Morral
T. 93 588 28 19
Ctra. Molins de Rei, Km. 12

Talleres J. Gonzalez 
Ibañez, s.L.
T. 93 699 41 97
Av. L’Estatut, 111, Rubi

Jesmman Garage
T. 93 760 90 56
c.Atletisme n-14

Talleres Selva
T. 93 699 07 94
c.Cervantes, 1

Seat Rubí | Ondinauto
T. 93 018 14 53
Ctra. Sabadell, Km 12.3

RENTAT VEHÍCLES                           

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

REPOSTERIA
CREATIVA

Nama’s Bakery
T. 611 42 85 83
Av. Estatut, 69

ROBA                           

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

MÀRMOLS

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

MERCERIA                           

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

NETEJA

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

ÒPTICA                           

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

REPARACIÓ
ELECTRODOMÉSTICS
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TOT EL QUE NECESSITES 
A UN COP D’ULL



TINTORERIA                           
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COM ET PODEM AJUDAR?



GUÀRDIES NOCTURNES

JUNY 2018

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

BARADAD  Av. Barcelona, 55  A prop de l’Estació  93 699 09 53 

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant la Floristeria Martínez  93 699 03 88 

BLANCA  Ntra. Sra. de Lourdes, 73  Zona Ca n’Oriol  93 699 55 08 

CALSINA  Ntra. Sra. de Lourdes, 35  Zona Ca n’Oriol  93 699 22 81 

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

CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda L’Estatut  93 269 51 03 

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43

FARELL  Sant Jordi, 25  Zona La Serreta  93 699 02 91 

GARCÍA  Segòvia, 1  Zona alta Ca n’Oriol  93 697 49 42 

GIBERT  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristas  93 699 68 99 

HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona La Serreta  93 697 36 40 

KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 

ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 

PARRILLA Xercavins, 2  Zona església de 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  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

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

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

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
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Policlínic Torreblanca ja porta 25 
anys prestant assistència sanitària 
a la ciutat de Sant Cugat del Vallès

Pels 25 anys, Policlínic Tor-
reblanca ha preparat una 
sèrie d’actes de celebració. 
Entre els més destacats 
està el que es celebrarà el 
proper 19 de juny al Teatre 
Auditori de Sant Cugat.

Un acte insti tucional on 
assisti ran els treballadors 
dels diferents centres mè-
dics que formen Grup Poli-
clínic a tota Catalunya, grup 
al qual pertany i és impulsor 
Policlínic Torreblanca.

També esperem comp-

tar amb representants de 
l’empresa i les màximes 
autoritats de la ciutat d’avui 
i de fa 25 anys. Entre ells el 
Sr. Joan Aymerich, alcalde 
de la ciutat durant els anys 
que es va construir i inaugu-
rar Policlínic Torreblanca.

No faltaran amics i fami-
liars que gaudiran d’un gran 
espectacle de la mà de la 
reconeguda cantant mallor-
quina Maria del Mar Bonet, 
que interpretarà al Teatre 
Auditori de Sant Cugat les 

cançons més conegudes 
del seu repertori, coincidint 
amb el 50è aniversari als 
escenaris.

Policlínic Torreblanca 
vol “donar les gràcies a tota 
la població de Sant Cugat, 
que amb la seva confi ança 
ens empenyen a conti nuar 
millorant i creixent per a un 
millor servei al futur.”

Doctor Manuel Jiménez 
(President i fundador de 

Grup Policlínic)
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Les teves excuses són més 
grans que els teus objecti us? 
“Hi havia un ratolí que esta-
va sempre angoixat perquè 
tenia por del gat. No sorti a 
del seu cau sense fer milers 
de comprovacions, no dor-
mia sense tancar bé el cau 
i s’angoixava quan anava 
pels llocs on el gat podia 
aparèixer i caçar-lo.

Un mag es va compadir 
d’ell i el va converti r... en 
un gat. Però llavors, va co-
mençar a senti r por del gos, 
perquè el gos podia fer-li 
mal de múlti ples maneres. 
De manera que el mag, el 
va converti r en gos. Després 
va començar a senti r por 
de la pantera, perquè és 
un animal que té més força 
que cap altre. I el mag el va 
converti r en pantera. Amb 
la qual cosa va començar a 
témer al caçador, que per-
seguia a totes les feres.

Arribat a aquest punt, el 
mag es va donar per vençut 
i va tornar a converti r-lo en 

ratolí, dient-li:
“Res del que faci per tu 

et servirà d’ajuda, perquè 
sempre ti ndràs el cor d’un 
ratolí.”

El pretext de la por és 
molt útil per despistar-

nos dels objecti us que no 
creiem que serem capaços 
d’aconseguir, per a generar 
excuses i no anar a cercar 
allò pel que realment estem 
fets. Està emmascarant 
el motiu original, que és 

la manca de confi ança en 
nosaltres mateixos. Perquè 
el problema no és que no 
siguem prou grans, ni prou 
hàbils, ni estiguem prou 
“segurs”. Posposem i pos-
posem explicant moltes ve-

gades amb mandra el que 
realment és covardia.

No ens atrevim perquè 
tenim por al judici o també 
por al fracàs, perquè pen-
sem que és millor pensar 
que era impossible que 
arriscar-se a no aconseguir-
ho –encara que probable-
ment sí que està al nostre 
abast–. Moltes vegades 
desvaloritzem les nostres 
virtuts per comparar-nos  
massa amb les apti tuds dels 
altres– ‘si jo fos més ...’, ‘si 
em semblés a tal o a qual...’, 
‘si fos capaç de ...’–. I no és 
que nosaltres no ti nguem 
això que desitgem, és que 
probablement no ens hem 
donat ocasió de compro-
var-ho.

Perquè si a mi m’edu-
quen com un ratolí, actuo 
com un ratolí i em carac-
teritzo de ratolí al fi nal em 
crec que sóc un ratolí, i els 
altres també ho creuen. I 

jo mateix al final no tinc 
cap dubte que mai seré un 
gat, un gos, una pantera o 
un caçador, però tampoc 
em dono l’oportunitat d’ac-
ceptar que potser el millor 
és que m’agrada ser ratolí, 
que no m’assemblaré a cap 
d’ells, ni falta que em fa!

Puc decidir quedar-me 
on sóc i valorar que és bo. 
Però sempre des de la lli-
bertat i no des de la queixa 
i des de la resignació. Re-
corda que de tot el que ets, 
segur que no ets un arbre, 
així que si no t’agrada on 
ets... mou-te.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults i de pa-

rella. Col·legiada 16.572
KANTOR. Espai 

d’Atenció Psicològica
Llobateras  6  Local 1 (al 

costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701
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Se dice del gato que es un animal independiente, 
a pesar de que todos ellos crean fuertes lazos de 
amistad y fi delidad con el humano. Pero, ¿habéis 
oído hablar de los gatoperros? Se trata de gatos 
dependientes que siguen a su amigo humano por 
toda la casa y lo esperan en la puerta a su regre-
so. Pues en esta ocasión os traemos a Momo, un 
gatoperro que reclama muchos mimos, caricias y 
necesita ser el rey de la casa y que sin dudarlo hará 
feliz a quien decida darle una oportunidad.

La historia de Momo es muy similar a la de 
otros muchos, la de un gato que fue abandonado 
en una colonia donde permaneció viviendo duran-
te algunos meses hasta que recibimos aviso. Es un 
gato de unos tres años de edad, un señor gato de 
unos seis kilos aproximadamente y ti ene unos ojos 
que hipnoti zan.

Si te ha cauti vado su mirada y ti enes mucho 
amor que ofrecerle, Momo es tu gato.

Si quieres conocerlo, contacta 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

Momo, el gatoperro
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exposicions

Font i Marcos, durant la inauguració. / Cedida

L’artista Sergi Marcos omple 
de colors i sentiments l’Espai 
de llibres lectors al tren!
El pintor rubinenc Sergi Mar-
cos va inaugurar divendres 
passat una segona mostra 
d’obres inspirades en els 
poemes de Joan Margarit. 
Una exposició que es pot 
contemplar a l’Espai de Lli-
bres Lectors al tren!, situat 
al carrer Magí Raméntol, i 
que complementa la mostra 
ubicada a l’Aula Cultural, ja 
que les obres de les dues 
exposicions formen part 
del mateix projecte pictòric, 
inspirat en l’obra poètica de 
Margarit.

Una desena de quadres 
plens de colors i sentiments 

envoltats en el marc incom-
parable dels llibres.

La inauguració de la 
mostra va comptar amb la 
presència de l’arquitecte 
Carles Font, que va presen-
tar l’acte. Font va destacar 
que les obres de Margarit i 
Marcos traspuen sinceritat i 
responsabilitat i va convidar 
el públic a visitar i a gaudir 
de la mostra. L’acte també va 
comptar amb l’actuació d’un 
trio de flautes de l’Escola de 
Música Pere Burés. La mostra 
es podrà visitar fins al 6 de 
juliol en horari d’obertura de 
la botiga. / DdR

El Bòdum, amb ulls d’infant

Dues de les creacions de l’elefant realitzades per l’Eixam. / M.C. Representació de Bòdums realitzada per infants. / M.C.

REDaCCió

La Biblioteca acull fins al 
30 de juny una de les ex-
posicions que commemo-
ren el 40è aniversari del 
Bòdum, l’emblemàtic ele-
fant ubicat a la plaça del 
Doctor Pearson. ‘Bòdum i 
els infants’ és un conjunt 
de reproduccions a petita 
escala del Bòdum, realit-
zades per entitats i escoles 
rubinenques com l’AE Gus-
pira, el CE Eixam, l’Albada, 

l’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí (edRa), l’escola Teresa 
Altet, el Rivo Rubeo o el 25 
de Setembre.

La mostra, que es pot 
visitar des de dilluns però 
que es va inaugurar di-
jous, presenta figures de 
diverses mides i tipus. Es 
poden trobar Bòdums de 
cartró, de paper, de fusta, 
de plastilina i tot tipus 
de manualitats. També es 
poden trobar fotografies 
relacionades amb la histò-

ria del Bòdum i pintures i 
dibuixos sobre el popular 
elefant.

altres activitats
Els actes per commemorar 
els 40 anys del Bòdum no 
acaben aquí. A l’exposi-
ció que s’ha pogut veure 
aquests dies a l’Antiga Es-
tació, amb peces de grans 
artistes locals, cal afegir 
una mostra que es pot veu-
re a edRa fins al 22 de juny. 
En aquest cas, es podran 

veure treballs efectuats per 
alguns dels alumnes de l’es-
cola municipal, amb tècni-
ques de serigrafia artística, 
ceràmica i escultura.

A més, el 23 de juny 
està prevista una gran fes-
ta ciutadana amb tallers, 
espectacles i la presentació 
oficial del Bòjum, la bèstia 
festiva que està impulsant 
l’entitat Les Anades d’Olla 
i que es convertirà en un 
dels trets identitaris de les 
festes populars a la ciutat.

ADRECES CULTURALS
antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.

Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n. 
Centre d’alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3. 
Espai Expositiu aula Cultural. av. Barcelona, 84. 
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.

Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3. 
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Fundació Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Societat Teosòfica de Rubí. c. Sant Pere, 8. 
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126. 
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.

AgendA
································································
DivenDres 15 de juny

-Taller de cuina anticàncer
A les 18.30h a l’Ateneu. Inscripció prèvia. Org.: 
Oncolliga. 

-‘Petitet’
Documental del mes. A les 19h al Celler.

-Debat sobre educació popular i canvi social
Debat amb l’Escuela Popular Paulo Freire. A les 
19.30h a la Biblioteca. Org.: Rubí Àgora.

-‘a la vora de...’
Concert a càrrec de Dones de Cor. A les 20h a 
l’església de Sant Pere.

-‘Coco’
Cinema a la fresca. A les 22h a la pista del parc 
de la Pau i la Natura. 

-Festa de la Zona del Mercat
A les 17h cercavila amb diverses entitats. 

A les 18.45h pregó i actuacions musicals i de 
dansa. Org.: AV Zona del Mercat. 

································································
Dissabte 16 de juny

-Festa de la Zona del Mercat
A les 10h fira, activitats infantils i inflables. 
A les 17.40h batukada.
A les 18.15h exhibicions i actuacions.
A les 21.15h sopar de germanor.
A les 23h revetlla amb Star Show.
Org.: AV Zona del Mercat.

-la trocalleria
Intercanvi d’objectes. A les 10.30h a la rambla 
del Ferrocarril. 

-Taller familiar de modelatge amb fang
A càrrec d’Activijoc. A les 11h a l’Ateneu. Ins-
cripció prèvia. 

-Hora del conte en anglès
A càrrec de Kids&Us. A les 11h a la Biblioteca. 
Per a infants entre 1 i 7 anys.

-‘Dibuix en acció’
Cicle obert per famílies, a càrrec de Berta Ayuso. 
A les 18h al Celler.

-Vetllada flamenca

Amb actuacions musicals. A les 18.30h al c. 
Orso, 2. Org.: Peña Calixto Sánchez.

-Vespres a l’era de Can Xercavins
Música i sopar. A les 20h a Can Xercavins. Preu: 
5€. Inscripció prèvia. Org.: Conturbat Me.

································································
Diumenge 17 de juny

-Volta pels torrents del municipi
A les 8.30h a l’arborètum del Castell. Org.: Rubí 
d’Arrel i el CER.

-Final de curs de l’Escola de l’Esbart
Primera part a les 11h, segona part a les 17.30h 
a La Sala. Org.: Esbart Dansaire.

-Festa de la Zona del Mercat
A les 10h xocolatada, fira i inflables.
A les 12.30h festa de l’escuma.
A les 13.30h vermut musical.
A les 18.30h actuacions de música i ball.
 Org.: AV Zona del Mercat. 

································································
Dilluns 18 de juny

-‘Star Wars: Els últims Jedis’
Cinema infantil en català. A les 18h a la Biblio-
teca. A partir de 4 anys. 

exposicions
-Bòdum i els infants. Exposició a la Biblioteca. 
Del 13 al 22 de juny.

-Diaris il·lustrats de persones refugiades. 
Exposició a l’Ateneu. De l’11 al 16 de juny.

-Bòdum i els infants. Exposició a la Biblioteca 
fins al 30 de juny. Inauguració 13 de juny a 
les 16h.

-Sergi Marcos. Immersió pictòrica en l’obra 
de Joan Margarit. A Lectors al tren.

································································
Dimarts 19 de juny

-‘Youtubers’
Taller Xpresa’t. A les 18h a la Biblioteca. 

································································
Dimecres 20 de juny

-Espectacle per adults
‘Las travesuras del Eros’, a càrrec de Sandra 
Rossi. A les 19h a la Biblioteca. 

································································
DiJous 21 de juny

-Dia Europeu de la Música
A les 18h a la pl. Dr. Guardiet.

-Rumba catalana per a gent petita i gran
A càrrec de Larry el Rumbero. A les 19h a la 
Biblioteca.

-Conversa en anglès
‘English and friends aroun the world: Australia’, 
a càrrec de British House. A les 20h a la Biblio-
teca. Inscripció prèvia. 
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AUTOMOBILISMESARDANES

Les tres colles de l’Escola de 
Sardanes Flor de Neu van 
aconseguir una bona classi-
fi cació en el 48è concurs de 
sardanes de Sant Feliu de 
Llobregat, que va comptar 
amb la par� cipació de la co-
bla La principal de Terrassa. 
La colla alevina Quitxalla Gal-
zeran va obtenir la primera 
posició en la modalitat de 
lliure mentre que la colla 
infan� l –Pe� ts Galzeran– i 
la colla gran –Galzeran– van 
quedar en primera i segona 
posició respec� vament dins 
de la compe� ció territorial 
de les comarques barcelo-
nines. 

El proper mes de juny, 

estava previst el concurs de 
sardanes de Festa Major, el 
dissabte 30 a les 22 hores, 
com era habitual. Enguany, 
diverses en� tats sardanistes 
i organitzacions polítiques 
favorables a la independèn-
cia, han fet una crida al món 
sardanista per fer una gran 
i mul� tudinària sardana al 
voltant de llac de Banyoles, 
el mateix dia 30 de juny, al 
vespre. Aquest fet ha pro-
vocat que gran part de les 
colles convidades a Rubí no 
par� cipin en el concurs rubi-
nenc, i per tant s’ha ajornat 
al diumenge 8 de juliol, a 
les 19 hores, a la rambla del 
Ferrocarril. / DdR

Primeres posicions de les colles 
Galzeran al concurs de Sant Feliu L’emblemà� c cotxe de Bombers 

està espatllat des del març
Per reparar-lo, es necessiten peces d’importació dels EUA
M. CABRERA

El mí� c cotxe de Bombers 
de l’Ajuntament de Rubí, un 
Ford-T del 1925, està avariat 
des del març. Durant el Ral·li 
Internacional de Sitges, el 
vehicle ja va tenir moltes 
difi cultats per arribar a la 
seva des� nació i els Amics 
dels Automòbils Antics, 
en� tat que s’encarrega del 
seu manteniment, ha de-
cidit que és el moment de 
reparar-lo: “Tenim el vehicle 
desmuntat, tota la part da-
vantera, i hem de demanar 
recanvis als Estats Units 
(EUA) per poder-lo posar 
a punt”, ha explicat Josep 
Mercader, dels Amics dels 
Automòbils An� cs.

La reparació anirà a càr-
rec de l’Ajuntament, ja que 
n’és el propietari, però està 
previst que la realitzin des 
de la mateixa en� tat, ja que 
molts dels seus membres 

tenen tallers de reparació 
d’automòbils.

La principal avaria és 
que “el sistema elèctric 
falla, és un sistema molt 
primi� u, amb bobines que 
carreguen a 6 volts i a tra-
vés d’un sistema cigonyal, 
i aquest s’ha deteriorat”, 
explica Mercader. A més, 
també aprofi taran per can-
viar-li la bateria i fer un 

parell de reparacions més 
generals.

L’en� tat desconeix en-
cara quin preu pot tenir la 
reparació, però expliquen 
que no és desorbitat. A més, 
el fet d’haver de demanar 
les peces per catàleg i que 
hagin de travessar la dua-
na fa que sigui molt di� cil 
predir quan tornarà a estar 
a punt el cotxe per a una 

nova sor� da.
Es tracta de la primera 

avaria important que pateix 
el vehicle des que fa 10 
anys, l’en� tat va fer-se càr-
rec del camió i el va posar 
en funcionament. Mentres-
tant, el vehicle con� nuarà 
desmuntat en un dels locals 
de l’Ajuntament, ja que la 
peça pertany al Museu Mu-
nicipal Castell.

La colla alevina Quitxalla Galzeran va ser primera en modalitat 
lliure. / Cedida

Els cotxe de Bombers de l’Ajuntament és del 1925 i està cedit als Amics dels Automòbils de Rubí. / Arxiu
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El Festi val de Blues s’expandeix per 
la ciutat en la seva cinquena edició
LARA LÓPEZ

L’actuació del cantant i harmo-
nicista de Boston Keith Dunn 
va culminar el cinquè Festi val 
de Blues de Rubí, un esde-
veniment organitzat per la 
Societat Blues de Rubí que va 
tornar a tenir com a escenari 
principal la plaça d’Anselm 
Clavé, amb una desena de 
concerts oberts a tothom 
entre divendres i diumenge. 
Els tres dies de festi val s’han 
enllaçat per primer cop amb 
el Primer Cicle de Músics 
de Blues de Rubí, portant la 
música en directe a diferents 
espais de la ciutat, com la 
plaça de Josep Tarradellas de 
La Serreta i en diversos punts 
de l’illa de vianants.

L’esdeveniment va reunir 
més de 5.000 espectadors, 
amb una afl uència de públic 
similar a la del 2017, segons 
l’organització. Carles Pujante, 
president de la Societat Blu-
es Rubí, es va mostrar molt 
satisfet amb la participació 
del públic. “Aquest any hem 

fet ple a la plaça divendres, 
dissabte i diumenge”.

A més, ha estat l’edició 
més internacional, gràcies a la 
parti cipació del nord-americà 
Keith Dunn i l’argentí Tota, 
líder de la Tota Blues Band. 
Durant el cap de setmana, 
el públic rubinenc ha pogut 
gaudir a la varietat d’esti ls: del 
blues i rock més comercial de 
Trizia Band, a blues swing de 
Chino & The Big Bet + The Sax 
Att ack, el blues tradicional de 

Chicago de Tota Blues Band, el 
dixie i swing de Los Tomaccos 
i el polivalent espectacle de 
blues, soul i funk de Keith 
Dunn. Altres bandes presents 
a la nostra ciutat van ser Lolo 
Ortega & Bigstone Workers, 
Dookery’s Blues i Quantum 
Blues, a més d’una jam ses-
sion. 

A la cloenda, Dunn va ac-
tuar amb una nova banda for-
mada pels músics barcelonins 
Víctor Puertas, Balta Bordoy, 

Keith Dunn actuant al 5è festi val Blues Rubí, / Lara López

Arnaud Desprez i Bake Klam-
bourg, arti stes de primer nivell 
amb trajectòria internacional 
que s’han unit per realitzar 
actuacions de petit format 
arreu d’Europa. Al voltant d’un 
centenar de persones van gau-
dir durant més de dues hores 
d’un repertori eclècti c i de la 
gran tècnica harmonicista de 
Dunn, qui ha col·laborat en els 
seus 30 anys sobre l’escenari 
amb llegendes del blues com 
James Cotton o Lurrie Bell. 

MÚSICA

DANSA

Els personatges de la websè-
rie ‘The Last Call’ oferiran un 
concert per primera vegada 
el 22 de juny a la popular Sala 
Razzmatazz.

Weiser, Guindilla, Granejo 
i Hueso –els personatges de 
la fi cció– oferiran el primer 
concert en directe de la his-
tòria de ‘The Last Call’. El grup 
actuarà a Razzmatazz acom-
panyat de tres de les bandes 
dels membres de l’equip de la 
sèrie, produïda per La Lombar-
da: Dejadeath, Encefálika FM i 

Crashbones.
Les entrades anti cipades 

tneen un cost de 8 euros i de 
10 euros a la taquilla el mateix 
dia i es poden comprar al 
CRAC, al Lucky (carrer del Pe-
riodista Grané, 11, Terrassa), 
al Lokal (carrer de la Cera, 1, 
Barcelona) i a la boti ga Pen-
tagram (carrer de les Sitges, 
5, Barcelona).

Els diners recaptats s’in-
verti ran per seguir desenvo-
lupant la trama de ‘The Last 
Call’ i en el rodatge que posarà 

punt fi nal a la websèrie. 
L’obertura de portes a Raz-

zmatazz serà a les 18.30 hores 
i hi haurà venda de merchan-
dising. A més, es projectarà en 
primícia una part complemen-
tària de la trama. 

‘The Last Call’ ha parti ci-
pat en diversos festi vals i ha 
estat nominada per premis 
audiovisuals com Carballo 
Interplay 2018, l’Internati onal 
Online Web Fest, Los Angeles 
CineFest i Rolda Web Fest de 
Colòmbia. / DdR

La banda de la websèrie ‘The Last Call’ 
actuarà a la Sala Razzmatazz

El cor femení Dones de 
cor té previstes dues ac-
tuacions per aquest mes 
de juny. La primera cita 
serà aquest divendres 15 
de juny a les 20 hores  a 
l’església parroquial de 
Sant Pere de Rubí. Sota el 
títol, ‘A la vora de...’, Do-
nes de cor interpretarà 
obres de John Dowland i 
Thomas Morley, cançons 
marineres d’aire popular 
i la Messe des Pêcheurs 
de Villerville, de Gabri-
el Fauré i A. Messeger. 
Les veus del cor estaran 
acompanyades al piano 
per Laura Taulé. 

D’altra banda, i en el 
marc de la Festa Major, 
Dones de cor interpre-
tarà la missa brevis de 
L. Délibes dins l’ofici del 
Dia de Sant Pere, amb 
l’acompanyament de Ra-
quel Portales al piano.  El 
concert serà el divendres 
30 de juny a les 11.30 
hores  a l’església de Sant 
Pere. / DdR

El cor femení 
Dones de cor 
oferirà dos 
concerts al juny

L’escola de l’Esbart Dansaire 
de Rubí donarà per fi nalitzat 
el curs aquest diumenge 17 
de juny amb un espectacle 
de tota l’escola al teatre 
municipal La Sala. L’actuació 
començarà amb una primera 
part, a parti r de les 11 hores, 
on actuaran els infants de 3 a 
10 anys. Ja a la tarda, a parti r 
de les 17.30 hores ti ndrà lloc 
la segona part, amb la balla-
da dels grups formats per 
joves d’11 a 16 anys. 

La Sala acull diumenge l’espectacle 
de fi nal de curs de l’escola de l’Esbart

A més, l’arti sta de Boston és 
un gran divulgador del blues 
com a exponent de la cultura 
afroamericana.

Col·laboració amb la Boti ga 
al carrer
Una altra de les novetats del 
festi val ha estat l’organització 
de dos tallers infanti ls de per-
cussió i guitarres amb els quals 
han apropat la música als més 
peti ts com a part de la pro-
gramació de l’esdeveniment 
comercial la Boti ga al carrer. 
Dissabte es va realitzar el taller 
de percussió, que consisti a en 
el muntatge i decoració d’una 
pandereta o maraca. Una ac-
ti vitat exitosa que va esgotar 
les existències. Diumenge va 
ser el torn de la construcció 
de diddley bows, una espècie 
de guitarres d’una única corda 
que els infants van muntar, 
customitzar i fi nalment tocar, 
fent sonar uns quants com-
passos de blues. Des de la 
Societat Blues Rubí esperen 
repeti r aquestes acti vitats en 
properes edicions.

L’escola vol oferir i mos-
trar a les famílies les danses 
i el treball realitzat al llarg de 
tot el curs de manera gratu-
ïta; una actuació on mos-
trar la feina feta, els valors i 
l’educació que s’ensenya als 
infants i joves a través de la 
dansa tradicional catalana. 
Com és habitual, l’escola 
acomiadarà els dansaires 
més grans, els de 16 anys, 
que acaben la seva etapa a 
l’escola. / DdR

La setmana passada l’escola va 
fer una exhibició. / J.A Montoya
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BREUS

Diverses ac� vitats per celebrar les 
festes del barri de la Zona del Mercat

BARRI

REDACCIÓ

Un any més, el barri de la 
Zona del Mercat celebra la 
seva festa, que � ndrà lloc 
aquest cap de setmana amb 
múl� ples ac� vitats, a la pla-
ça Nova del Mercat.

Una cercavila amb Ex-
plosión Rítmica, Axe, Tro-
nats del Tabal i els Castellers 
de Rubí el divendres a par� r 
de les 17 hores donarà el 
tret d’inici dels actes de 
celebració. A par� r de les 
18.45 hores, està previst el 
pregó i diverses actuacions, 
entre les quals està previst 
que hi participi l’Escola 8 
Temps, l’Esbart Dansaire, 
Miguel de Jere i grups de 
ball.

De cara a dissabte, de 
10 a 14 hores s’instal·larà 
una fi ra i infl ables i es faran 
diverses ac� vitats infan� ls. 
A par� r de les 17.40 hores, 
hi haurà una batukada i 
una altra cercavila, amb els 
mateixos protagonistes que 
la del divendres. De 18.15 a 
20 hores, hi haurà diverses 
exhibicions d’arts marcials, 

de dansa i també d’en� tats. 
A les 21.15 hores està pre-
vist el sopar de germanor i 
a par� r de les 23 hores ar-
rencarà una revetlla a càrrec 
d’Star Show.

El diumenge les acti-
vitats arrencaran a les 10 

hores amb una xocolatada, 
fi ra d’atraccions i infl ables. A 
les 12.30 hores està progra-
mada una festa de l’escuma 
i a les 13.30 hores hi haurà 
un vermut musical.

A la tarda, a par� r de les 
18.30 hores hi haurà actua-
cions de música i ball amb 
diferents grups musicals i 
de ball.

Les ac� vitats estan orga-
nitzades per l’Associació de 
Veïns de la Zona del Mercat, 
que també instal·larà para-
detes a la plaça.

L’escola Pau Casals celebra la 
10a Trobada de Contacontes 
L’escola Pau Casals ha ce-
lebrat aquest curs la 10a 
Trobada de Contacontes al 
centre, amb la par� cipació 
de més de 40 familiars 
d’alumnes del centre. 

Mares, pares, avis, àvi-
es, � ets o � etes d’alumnes 
han visitat el centre per 
explicar a l’alumnat de les 
diferents etapes contes en 

diferents llengües com el 
català, el castellà, el portu-
guès o fi ns i tot el xinès.

L’ac� vitat fa deu anys 
que es realitza a l’escola 
amb molt d’èxit, ja que els 
infants esperen amb impa-
ciència que algun familiar 
vagi al centre a explicar 
contes durant aquella set-
mana. / DdR

Sánchez Labrador explica el 
seu llibre al Duc de Montblanc
L’escriptora rubinenca 
Concepción Sánchez La-
brador va explicar el seu 
llibre a l’ins� tut Duc de 
Montblanc. Cinc classes 
d’alumnes de 1r d’ESO 
van comptar amb la pre-
sència de l’escriptora lo-

cal, autora, entre altres, 
del llibre ‘El poder de los 
círculos’. 

A principis de mes ja 
va estar a l’ins� tut Kotska, 
dels Jesuïtes de Gràcia, 
per parlar sobre la publi-
cació. / DdR MÚSICA

Vetllada fl amenca de 
la Peña Calixto Sánchez
La Peña Calixto Sánchez 
organitza aquest dissabte 
una actuació fl amenca que 
comptarà amb la presència 
d’Estrellita de Graná, An-
tonio ‘el Trianero’, Manuel 
‘el Lagareño’, Loli Reyes, 
Cristóbal del Marquesado i 
Jessy y su grupo. A la guitar-
ra, estaran Juan Gallardo i 
Toni González, i a la bateria, 

Rubén. L’acte serà presentat 
per Manuel Mar� n.

A més, l ’espectacle 
comptarà amb la par� cipa-
ció de l’Hermandad Rociera 
de Santa Maria de Las Are-
nas. L’acte serà a par� r de 
les 18.30 hores al local de 
la Hermandad Rociera de 
Rubí, situada al carrer Orso, 
2. / DdR

Trobada de cors de la 
Casa d’Andalusia de Rubí
La Casa d’Andalusia de Rubí 
ha organitzat la primera 
trobada de cors, un espec-
tacle que � ndrà lloc el 16 
de juny a les 19 hores a 
La Sala. Estan previstes les 
actuacions de cinc grups de 
cor andalusos: Semblanza 
Rociera, Sentir Rociero, 
Sueño Rociero, Asociación 
Rociera de Rubí i Raíces 

del Sur. A més, l’espectacle 
comptarà amb els grups de 
ball de la Casa d’Andalusia 
de Rubí.

L’espectacle estarà pre-
sentat per José ‘El Willy’ 
i coordinat per Miguel Ri-
vera.

Les entrades per assis� r 
al concert tenen un cost de 
3 euros. / DdR

MÚSICA

La SoniK 
organitza un 
fes� val de 
diversos gèneres
L’entitat juvenil musi-
cal La SoniK impulsa un 
fes� val de diversos gè-
neres musicals sota el 
� tol MaraKuyà Fest, un 
esdeveniment que � ndrà 
lloc el 22 de juny a par� r 
de les 17 hores i fi ns a la 1 
de la ma� nada a la plaça 
de Salvador Allende.

En el fes� val par� ci-
paran diverses bandes, 
cantautors i DJ rubinencs 
i d’altres localitats pro-
peres.

Entre els ar� stes més 
destacats que hi par� ci-
paran, hi ha Berta Mon-
te, Cantautor Mutante 
i Alba Luz, StringcordZ, 
Jaharmony&The Soul 
Rebels, PD Peluda i KGS. 
A més, el col·lec� u de DJ 
de La SoniK oferirà un es-
calfament a la plaça, més 
conegut al món musical 
com a ‘warm up’.

D’altra banda, durant 
tot el MaraKuyà Fest, hi 
haurà un servei de barra 
autogestionat a preus 
populars. / DdR

La rubinenca, durant la seva visita al centre jesuita situat a Bar-
celona. / Cedida

Una de les actuacions d’una festa anterior. / Arxiu

Una cercavila 
donarà aquest 
divendres a la 
tarda el tret de 

sor� da a les festes

Els familiars expliquen contes a l’alumnat. / Cedida
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Futbol | Formació

atletisme | campionat de catalunya

Futbol | entitat

El rubinenc pol Cordero, doble campió de 
Catalunya en triple salt i 220 m tanques

L’olímpic, reconegut per l’Agrupació 
de Veterans en el seu 50è aniversari

L’Infantil A de l’Olímpic es 
proclama campió de grup 
i puja a primera Divisió

Els atletes de les categories 
inferiors de la Unió Atlètica 
Rubí (UAR) van aconseguir 
grans resultats en el Campio-
nat de Catalunya a l’aire lliure, 
que es va disputar el 9 de juny 
a Castellar del Vallès. 

Pol Cordero va aconseguir 
un doblet, proclamant-se 
campió de triple salt, amb 
una marca d’11,38 m, i cam-
pió en 220 m tanques, amb 
un temps de 32”12. 

En categoria Sub-12, cal 
destacar l’actuació d’Ivan 
García, que va ser subcampió 
en els 60 m amb un temps 
de 8”64, i també de salt de 

L’Agrupació Autònoma de 
Futbolistes Veterans de Ca-
talunya va lliurar divendres 
passat un trofeu a l’Olímpic 
Can Fatjó coincidint amb el 
50è aniversari del club local. 
A més, també va reconèixer 
l’aportació de l’Olímpic en el 
44è Campionat de Catalunya 
de Futbol Veterà. 

L’acte va comptar amb 
l’assistència de l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Martínez, i 

José VErDE

L’Infantil A de l’Olímpic Can 
Fatjó s’ha proclamat campió 
de lliga del seu grup després 
de guanyar en la darrera 
jornada l’Escola de Futbol 
Bonaire, el filial del CD Ter-
rassa,  per un contundent 
4-0. Des de l’inici del partit, 
els de Can Fatjó van ser molt 
superiors al rival, tot i que 
en la primera meitat els ter-
rassencs ho van posar difícil 
als locals. L’equip, dirigit per 
Dani García i amb Javier Pe-
sado com a delegat, va obrir  
el marcador en el minut 7 de 
joc a través de Ricard. 

L’Olímpic va poder fer 
algun gol més en la primera 
part, però la manca d’encert 
i la bona actuació del porter 

del regidor d’Esports, Juan 
López. Martínez va ser obse-
quiada pels amfitrions amb 
un ram de flors i una placa 
commemorativa. 

Després del sopar i d’una 
actuació humorística, es van 
lliurar els trofeus als equips 
de totes les categories de 
l’Agrupació. Durant la gala, 
també es va recordar el 50è 
aniversari del Juventud 25 de 
Septiembre. / J.A. Montoya

visitant Eloy ho van evitar. 
El vendaval local va ar-

ribar a la segona part, amb 
un gol en el minut 47 que 
també va aconseguir el ca-
pità, Ricard. Ja en el 53, una 
jugada elaborada dels de 
Can Fatjó va finalitzar amb 
un golàs de Quon Zhou. 
Era el 3-0. Finalment, en el 
57, Iván Perdices feia el 4-0 
definitiu. 

Tot i això, el Bonaire va 
disposar d’algunes oportuni-
tats aprofitant el relaxament 
i la defensa avançada dels 
locals, que no va arribar a 
materialitzar. 

Amb el final del partit, es 
va desfermar l’eufòria entre 
jugadors i afició, ja que el 
campionat suposa l’ascens 
directe a Primera Divisió. 

pol Cordero, al podi recollint una de les dues medalles d’or que va aconseguir. / Cedida

L’Infantil A que ha aconseguit l’ascens està format per Hugo, Roger, 
Marcos, ricard, Jordi, Quon, Àlex, saúl, Arnau, I. pozo, I. Lozada, 
Cuenca, Adrià i I. Perdices. / J.A. Montoya

Futbol | promoció d’ascens 

La UE rubí retorna a primera Catalana
Un gol de Mendoza a la segona part permet a l’equip 
rubinenc aconseguir el desitjat ascens de categoria
rEDACCIó

La Unió Esportiva Rubí torna 
a ser equip de Primera Divisió 
Catalana després de superar 
el Tàrrega per 0-1 en el partit 
de tornada de l’eliminatòria 
per a l’ascens. El solitari gol 
de Mendoza a la segona 
meitat va servir per certificar 
el retorn del 
Rubí a Primera 
Catalana, un 
any després de 
consumar-se el 
descens. 

La Unió Es-
portiva va sor-
tir a guanyar el partit davant 
d’un Tàrrega que ja havia 
aconseguit la classificació a 
Primera Catalana pels ascen-
sos compensats. En canvi, el 
Rubí necessitava guanyar el 
duel o empatar per més de 
dos gols per fer valer l’1-1 del 
partit d’anada i aconseguir el 
bitllet a Primera Catalana. 

Els dos equips van tenir 
dues ocasions claríssimes 

per avançar-se en el partit. 
Primer, el Rubí va fallar un 
penal després que Vicente no 
estigués encertat. I, posteri-
orment, el Tàrrega tampoc va 
aprofitar una pena màxima al 
seu favor, que va ser aturada 
pel porter rubinenc, qui va 
fer un gran partit. La igualtat 
presidia el marcador a la mit-

ja part quan els 
dos equips van 
anar al  des-
cans. 

A la repre-
sa, els blanc-
i-vermells van 
saber aprofitar 

una falta lateral per fer el 
0-1, un gol que va aconse-
guir Mendoza amb una bona 
rematada. A partir d’aquest 
moment, el Rubí va saber 
patir per conservar aquest 
avantatge mínim i amb la fi 
del partit es va desfermar 
l’eufòria entre els jugadors 
rubinencs, que l’any vinent 
podran tornar a competir a 
Primera Catalana. 

resultats
nom  posició  prova  marca
Alba Rodríguez   4a   150 m ll  20”52 
Marc López    5è   1.000 m  3’01”64
Violeta Vilches    7a   80 m tanques     13”95 
Violeta Vilches   9a  Triple salt  9,79 m
Adrià Macías  7è  3.000 m ll   10’49”
Estefany Ba  8a  Llançament de pes  10 m
Jordi Serra  9è  600 m ll  1’51”00
Emma Dublino  4a   Llançament de pilota  19,65 m 
Emma Dublino  11a  Salt de llargada  2,96 m
Abril Segovia   9a  Llançament de pilota 15,15 m
Lucia Garvina  7a  1.000m  3’49”37
Ivan Molina  9è  1.000 m marxa  6’06”59

tres ors al 
Campionat 
de Catalunya 
Màster
Mollet del Vallès va acollir 
el 10 de juny el Campionat 
de Catalunya Màster a l’aire 
lliure individual i de relleus. 
Per part de la UAR, Francis-
co Aragón va proclamar-se 
campió de Catalunya en els 
5.000 m amb un temps de 
18’07”74 i en els 2.000  m 
obstacles, amb una marca 
de 7’28”81.

Per la seva banda, Ig-
nasi Melo va penjar-se la 
medalla d’or en els 5.000 
metres marxa, assolint el 
títol de campió de Cata-
lunya, amb una marca de 
25’53”96.

II control de llançaments i 
salts a rubí
El mateix dia també es va 
celebrar el segon control 
de llançaments i salts or-
ganitzat per la UAR. Més 
d’un centenar d’atletes hi 
van participar. Per part del 
club rubinenc, hi va haver 
una gran representació i un 
gran nombre de marques 
personals. / UAR

llargada, amb una marca de 
4,56 m. A més, Valeria Olalla 
va aconseguir la medalla de 
bronze en els 1.000 m llisos 

Sub-14 amb un temps de 
3’12”97, en una gran cursa 
en la qual va rebaixar la seva 
marca personal. / UAR

Els jugadors, celebrant l’ascens de categoria. / Cedida

La Unió Esportiva Rubí ha fet una bona temporada. / Arxiu

L’Agrupació de Veterans va lliurar un trofeu al club. / J.A Montoya

La Unió Esportiva va 
sortir a guanyar el partit 
davant d’un Tàrrega que 

ja havia aconseguit la 
classificació a Primera 

Catalana



Divendres, 15 de juny de 2018 ESPORTS30
BÀSQUET | CLUB ATLETISME | CURSA

CICLISME | RUTA

La Cursa de 
Sant Muç 
coincidirà amb 
Festa Major
La Unió Atlè� ca Rubí (UAR) 
organitza la 30a edició de 
la Cursa de Sant Muç el 30 
de juny, coincidint amb la 
celebració de la Festa Ma-
jor de Rubí. La sor� da de 
la cursa serà a les 10 hores 
amb sortida i arribada a 
l’Escardívol. Els par� cipants 
en la cursa hauran de pujar 
fi ns a l’ermita de Sant Muç, 
en un recorregut de 5,7 km. 
Hi poden par� cipar tots els 
corredors majors de 18 anys 
i menors d’edat amb auto-
rització, com ja es fa amb 
la resta de curses populars. 
El preu per par� cipar en la 
Cursa de Sant Muç és de 8 
euros. / DdR

VOLEIBOL | TORNEIG

El CVR organitza el 23è Torneig 
Ciutat de Rubí a La Llana
El  Club Vo-
l e i b o l  R u b í 
(CVR) organit-
za aquest cap 
de setmana la 
23a edició del 
Torneig Ciutat 
de Rubí al pa-
velló de La Lla-
na. El torneig 
comptarà amb la par� cipació del club local, el Club Voleibol 
Molins, l’Associació Sant Fruitós d’Esports i el Club Voleibol 
Vall d’Hebron. La compe� ció � ndrà lloc durant el dissabte 
i el diumenge. A més, el dissabte a les 19 hores hi haurà 
un par� t d’exhibició de la modalitat paralímpica, amb la 
par� cipació de jugadores d’elit i de voluntaris. / CVR

ARTS MARCIALS | TAITXÍ

Chen Taichi Vida par� cipa 
al Campionat del Món
El Chen Taichi Vida de Rubí 
va par� cipar en el Campio-
nat del Món organitzat per 
la Federació Internacional 
d’Arts Marcials. En aquesta 
compe� ció, principalment 
es practiquen les modali-
tats de Light Full Kick, Kick 
Boxing, Muay Thai, Full Con-
tact, MMA, K1 i Grappling, 
però també altres formes 
tradicionals.

Per part de l’escola ru-
binenca, Rafael Martínez 
va guanyar l’or en mà buida 
i armes i Alejandro David 
‘Nino’ va ser medalla de pla-
ta en mà buida i armes. En 
la modalitat d’armes, Kath 
Ramos va guanyar l’or i Ruth 
Espuny va ser plata.

També va par� cipar en la 
compe� ció Enrique Mayor-
domo, en Light Kick. / DdR CICLISME | BTT

Més de 300 ciclistes, a 
La Volta a Rubí en BTT
El Centre Excursionista de 
Rubí va organitzar la sego-
na edició de La Volta a Rubí 
en BTT, un esdeveniment 
esportiu que va comptar 
amb la participació de més 
de 300 ciclistes, la majoria 
dels quals van optar per 
recorrer l’itinerari de més 
dificultat, de 47 km i més 
de 1.000 m de desnivell. 

D’aquesta forma, el 
Centre Excursionista con-

solida aquesta prova, que 
té un caràcter no compe-
titiu i que busca donar a 
conèixer camins, corriols 
i paratges de la ciutat tant 
per anar en bicicleta com 
caminant o corrents. L’es-
deveniment va comptar 
amb la col·laboració d’un 
centenar de voluntaris, 
que van fer possible el 
desenvolupament de la 
prova. / DdR Un dels par� cipants en la prova espor� va local. / Cedida

Com és habitual cada cap de setmana, el Club Ciclista Rubí 
ha organitzat dues noves sor� des en ruta pel diumenge.

El primer grup sor� rà a les 7 hores de Rubí per fer una 
ruta de 120 km que passarà per Molins de Rei, Sant Boi de 
Llobregat, Castelldefels, Olivella, Sant Cugat Ses Garriges, 
Sant Sadurní d’Anoia, Martorell i amb tornada a la ciutat. 

Pel que fa a l’altre grup, farà una sor� da de 115 km de 
ruta, amb sor� da a Rubí i que passarà per les poblacions 
de Molins l’Ordal, Sant Pere Molanta, Sitges, Castelldefels, 
Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Molins de Rei i amb tor-
nada a Rubí. / Club Ciclista Rubí

Sor� da en ruta dels dos 
grups del Club Ciclista Rubí

El CEB Sant Jordi tanca la 
temporada amb un sopar 
El CEB Sant Jordi ha tancat 
la temporada amb un sopar 
de club que va tenir lloc dis-
sabte. Va ser un acte que va 
servir per reunir a jugadors, 
familiars, tècnics i afi cionats 
vinculats d’alguna forma al 
CEB.

Durant el sopar, es van 
repassar els resultats espor-
tius dels diferents equips 
de l’en� tat per part del pre-
sident del club, Francisco 
Javier Jiménez. També hi va 
haver un recordatori especi-
al per Joan Carles Morales, 
vinculat al CEB Sant Jordi pri-
mer com a jugador i després 
com a direc� u, que va morir 
fa uns dies.

Per cloure la jornada, es 
va fer un sorteig de diversos 
obsequis, cortesia de dife-
rents comerços i restaura-
dors de Rubí.

D’altra banda, el 3 de 
juny, els jugadors del Pre-
mini van participar en un 
entrenament al pavelló de 
La Llana dirigit pel tècnic 
Joaquim Valle. Hi van assis� r 

una quinzena de jugadors de 
diferents equips del Vallès 
Occidental. Per part del club 
rubinenc, van poder-hi par-
� cipar Adrià Esteller, Oriol 
Berné i Sergio Rodríguez.

D’aquest entrenament, 
en sortirà una selecció de 
jugadors que seguiran un 
programa de perfecciona-
ment durant les properes 
temporades. / CEB

xxxxxx

Imatge del sopar de fi nal de temporada. / Cedida

Entrenament a La Llana dirigit per Joaquim Valle. / Cedida

Imatge d’una edició passada de 
la Cursa de Sant Muç. / Cedida

El torneig � ndrà lloc a La Llana. / Cedida



El Club Balmes Rubí va 
par� cipar el 9 de juny en 
la 18a edició de l’Obert 
d’Andorra amb un total de 
6 esportistes, dels quals 
quatre van aconseguir una 
medalla. Miriam Granell 
va aconseguir la medalla 
d’or després de derrotar de 
forma contundent les seves 
rivals, totes de gran nivell. 
Fins i tot, va eliminar l’actu-
al subcampiona d’Espanya 
amb un resultat favorable 
de 17-3.

Àlex Garabacha va acon-
seguir la medalla de plata 
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Tres triatletes de l’Òp� ms 
par� cipen al Triatló de Banyoles

Els triatletes del CNR par� cipen 
en diverses compe� cions

TRIATLÓ | PROVA

BÀSQUET | CAMPIONAT DE CATALUNYA

NATACIÓ | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Dos atletes de Fondistes Rubí 
van par� cipar el 10 de juny en 
la cursa popular d’Abrera, on 
també hi van par� cipar els 
atletes olímpics Abel Antón 
i Mar� n Fiz. Nicolás López i 
Francisco Tirado van acabar 
els 10 km amb un temps de 
48’36”.

Per la seva banda, Lo-
renzo Martín va participar 
en la cursa solidària Correos 
Express per l’ELA a Sant Adrià 
del Besòs. El temps de Mar� n 
va ser de 51’26”. / Fondistes 
Rubí

L’Òp� ms Club Triatló va assolir 
una magnífi ca setena posició 
per equips al Triatló de Mitja 
Distància de Banyoles. Tres 
triatletes del club van prendre 
part, amb un temps total de 
l’equip de 12 h 43’. El primer 
del club en arribar a meta va 
ser Manolo González, amb un 
temps de 4h 3’, aconseguint el 
22è lloc a la general, i el segon 
lloc en la categoria V2. Un nou 
podi per González, que està 
fent una gran temporada

El CN Rubí va ser present 
en diverses proves durant 
el darrer cap de setmana. 
Al Pla de l’Estany, es va 
disputar el XIV Triatló inter-
nacional B de Banyoles amb 
quatre representants del 
club rubinenc. Cal destacar 
la meritòria tercera posició 
en categoria Veterans 1 de 
Fernando Garrocho, que a la 
general va arribar en la 15a 
posició. Per la seva banda, 
la resta van finalitzar en les 
següents posicions: Xavi 
Rodríguez 98è a la general 
i 10è en V2; Rafael Hierro, 
121è en la general i 43è en 

Fondistes, a la cursa d’Abrera i de Sant Adrià

Set espor� stes del CNR par� cipen en 
el Campionat de Catalunya de natació

Després, va arribar Enoc 
Navarro, amb un temps de 4h 
11’, que va aconseguir el 34è 
lloc a la general i una brillant 
setena posició a la categoria 
V1. Posteriorment, va arribar 
Albert Muñoz, amb un temps 
de 4h 28’, després de refer-se 
d’un problema mecànic en el 
tram de bicicleta. Muñoz va 
acabar la prova en la posició 
72 de la general i en el 41è 
lloc de la categoria absoluta. 
/ Òp� ms Club

V1, i Toni Venteo, 160è en la 
general i 16è en V2.

Pel que fa al Triatló de 
Cambrils, un dels repre-
sentants del CN Rubí va 
ser Samuel Madrid, que va 
assolir la 49a posició. En la 
distància Sprint, Laura Pérez 
es va proclamar vencedora, 
realitzant una fantàstica 
cursa. També van competir 
en la distància Sprint Edu-
ard Gonzalez (21è) i l’Oriol 
Olivan, que no va poder 
finalitzar. Per últim, en el 
Tricircuit de Calella, Gerardo 
Blanco va quedar en la 223a 
posició. / CNR

xxxxxxx

Triatletes del club, en la prova de Banyoles. / Cedida

Set nedadors del Club Na-
tació Rubí (CNR) van par-
� cipar en el Campionat de 
Catalunya que es va dispu-
tar durant el cap de set-
mana al Club Natació Sant 
Andreu. A la classificació 
general per clubs, el CNR 
va quedar en 41a posició 
amb 337,5 punts, gràcies 
a l’actuació de Clàudia Gó-
mez, Fabio Cagigos, Aran 
Pina, Nil Monleon, Oscar 
van Doorn, Pol Ramos i Raúl 

A l’esquerra, nedadors del CNR al Campionat de Catalunya. A la dreta, Arlet Oliveras, tercera en la 
Marnatón de Begur. / Cedides

RESULTATS
Clàudia Gómez        
45a en Q64 estils 11 anys
Fabio Cagigos    
28è en 200 m lliures 11,5 
anys 
26è en Q64 estils 11,5 anys
Aran Pina        
9è en 200 m estils 11,5 anys
21è en Q64 estils 11,5 anys
Nil Monleon
47è en 100 m lliures 10,5 
anys
62è en Q64 estils 10,5 anys
Oscar van Doorn
23è en 100 m lliures 10,5 
anys
10è en Q64 estils 10,5 anys
Pol Ramos
41è en Q64 estils 9,5 anys
Raúl Montero
3r en Q64 estils 9,5 anys

manté en tercera posició 
per darrere del CN Sant 
Feliu, que és segon, i del CN 
Catalunya, que és primer. 

Per la seva banda, el Ca-
det Femení i el Cadet Mas-
culí A disputaran a Banyoles 
el Campionat de Catalunya 
de waterpolo. / CNR

Montero. Aquest darrer va 
aconseguir quedar tercer 
en la categoria Q64 amb 
9,5 anys. 

D’altra banda, els in-
fan� ls, júniors i sèniors van 
par� cipar en el Trofeu d’Es-
tiu del CE Mediterrani. A 
més, diumenge es va dispu-
tar la 6a Marnatón Edreams 
a Begur. Els par� cipants de 
la prova van prendre la sor-
� da des de la cala Sa Tuna, 
una de les més maques de 

la Costa Brava. Per part del 
CN Rubí, hi va participar 
Arlet Oliveras, que va acon-
seguir la tercera posició en 
la prova de 3 km. 

Penúltima jornada de la 
Copa Federació
El Sènior Masculí va dispu-
tar el penúl� m par� t de la 
Copa Federació el diven-
dres de la setmana passada. 
Tot i la derrota contra el CN 
Premia per 9-14, l’equip es 

Quatre medalles pel Balmes a l’Obert d’Andorra

ATLETISME | CURSA

en la categoria infan� l, tot 
i que el resultat de la fi nal 
no va ser massa just. Thaïs 
Mar� nez també va aconse-
guir penjar-se la medalla de 
plata. Després d’eliminar a 
la compe� dora canària va 
perdre en la final per un 
ajustat 7-6. Marta Moreno 
va aconseguir guanyar la 
medalla de bronze després 
de perdre en semifinals 
contra una contrincant 
francesa. La resta d’espor-
� stes, Izan Fernández i Pol 
Hormigo, van realitzar bons 
combats. / Club BalmesRepresentants del Balmes a l’Obert d’Andorra. / Cedida

Mar� n Fiz, Nicolás López, Concha, Abel Antón i Francisco Tirado, a 
Abrera. / Cedida
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