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«La inspiració existeix, però t’ha de trobar treballant» (Pablo Picasso, pintor i escultor espanyol)

ANA M. MARTÍNEZ FA BALANÇ DELS 2 ANYS DE GOVERN

L’ampliació de l’illa
de vianants serà
una realitat al juliol
L’alcaldessa assegura que el Casino
estarà aviat al servei de la ciutadania
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El festival Teatre sense teatre
aboca els rubinencs al carrer
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Periodista
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La Bo�ga al carrer torna Diverses en�tats faran
Comença el Fes�val
Aleix Lobato compe�rà
a mostrar la vitalitat del una jornada de neteja
de Blues amb un cartell al campionat del món
comerç local
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L’alcaldessa anuncia la immediata ampliació
de l’illa de vianants i aparcaments als barris
MARTA CABRERA

L’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Mar�nez, va oferir dimarts
al vespre una conferència a
la Biblioteca per fer balanç
dels dos anys de mandat
i explicar els projectes de
futur de l’execu�u local.
La màxima responsable
municipal va estar acompanyada pel seu govern,
membres del seu partit,
representants d’entitats i
altres ciutadans, però va ser
notòria l’absència de regidors de l’oposició. Només
representants de Ciutadans
i de l’Alternativa d’Unitat
Popular van ser presents a
la conferència.
El més destacat de la
intervenció de Mar�nez va
ser l’anunci de l’ampliació
immediata de l’illa de vianants, prevista just després
de la Festa Major. “L’ampliació de l’illa serà una realitat,
altres ciutats de l’entorn ja
ho han fet, i representarà
una millora de l’atracció
comercial”.

NOU MAPA DE L’ILLA DE VIANANTS

La conferència, a la qual només hi van assis�r dues forces de l’oposició, va tenir lloc a la Biblioteca. / M.C.

L’actuació suposarà la
restricció del trànsit del
carrer Maximí Fornes, Doctor Turró i Pere Esmendia,
a més del carrer Unió, el
voltant de la plaça Pere
Aguilera i els carrers més
propers al Mercat.
Pel que fa a l’autobús, es
desviarà, com ja fa durant el

El 83% dels rubinencs, sa�sfets de
viure a Rubí, segons una enquesta
L’alcaldessa de Rubí, Ana M. Mar�nez, va fer pública
durant la conferència una enquesta de sa�sfacció ciutadana, segons la qual un 83% dels enquestats no voldrien
viure en un altre lloc. A l’enquesta han par�cipat 800
persones d’edat, sexe i zones diverses i s’ha fet de forma
telefònica.
El que més valoren els par�cipants del municipi és el
transport públic urbà, les instal·lacions i les ac�vitats espor�ves i els carrers des�nats als vianants. D’altra banda,
a la mateixa enquesta, els rubinencs donen un 7 a la seguretat de la ciutat i un 6 a les zones d’esbarjo per a gossos.
Per úl�m, tres de cada quatre consideren que l’actuació
de l’Ajuntament ha estat entre correcta i molt bona.

cap de setmana, pel carrer
Santa Llúcia.
Alhora, l’alcaldessa també va anunciar la creació de
265 noves places gratuïtes
d’aparcament als barris de
Les Torres, Ca n’Oriol i la
Plana de Can Bertran. Concretament, s’habilitaran un
centenar al passeig de Les
Torres, una seixantena al
carrer Mallorca, a l’alçada
del Teresa Altet, més d’una
setantena a la mateixa via,
però a l’alçada del carrer Miquel Gomita, i una trentena
a la Plana de Can Bertran.
Transformació als barris i
Ciutat amiga de la infància
Martínez va fer especial
èmfasi en dos projectes
que han de suposar la transformació de la ciutat: la
millora de Les Torres, el 25
de Setembre i Ca n’Oriol i el
projecte Ciutat amiga de la
infància.
En el primer cas, l’alcal-

dessa va aﬁrmar que espera
que els canvis als tres barris
es puguin apreciar abans del
final del mandat; mentre
que en relació al projecte
dels infants, va destacar
“la importància de tenir en
compte els nens i nenes
per dissenyar el futur de la
ciutat”.
També va destacar el Pla
d’inversions 2017, que ha
d’impulsar millores en l’accessibilitat, la creació d’una
xarxa de carrils bicicleta,
millores als polígons i als
parcs infan�ls. El Pla d’Ordenació Urbanís�c Municipal
(POUM) va ser també un
dels temes importants i
la primera edil va desitjar
poder-lo aprovar abans de
ﬁnals d’any.
Suport a les famílies vulnerables
Pel que fa al balanç del mandat, l’alcaldessa va ressaltar
l’augment del 47% del pres-

En vermell, els carrers que ja estan tallats a la circulació; en verd, els
que s’incorporen a l’illa de vianants.

Ana M. Mar�nez
aﬁrma que el
Casino “aviat
estarà al servei
de la ciutadania”
supost des�nat a ajudes a
les famílies més vulnerables, “perquè les persones
han d’estar al centre de les
polí�ques municipals”.
Entre altres qües�ons,
va destacar l’adquisició del
Casino, “un equipament
que aviat estarà al servei
de la ciutadania”; el nomenament de la Síndica de

Greuges, Milagros Calleja; la
suspensió de les llicències a
Can Carreras i Can Balasc; i
el compromís de la Generalitat per construir els nous
jutjats.
Per tancar la conferència, Mar�nez va reconèixer
que “la feina d’alcaldessa és
molt complicada” i que troba mo�vació per con�nuar
la seva tasca per la gran
es�ma que li té a la ciutat:
“El que m’impulsa és l’amor
per Rubí, resten 2 anys de
projectes engrescadors i
tenim moltes ganes, perquè
Rubí és una ciutat maca i cal
es�mar-la”.
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La 12a edició de la Bo�ga al Carrer creix en
par�cipació amb la incorporació del Mercat
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LARA LÓPEZ

El centre de Rubí es va omplir novament de paradetes
de comerços locals dissabte
passat durant la celebració
de la 12a Bo�ga al Carrer.
L’edició d’enguany, la primera organitzada per la
nova xarxa Comerç Rubí,
va ser un èxit gràcies a
la par�cipació de gairebé
90 establiments i diverses
entitats locals repartides
per l’illa de vianants i les
places Catalunya, Doctor
Guardiet i Pere Esmendia.
Els comerciants van donar a
conèixer els seus productes
i serveis sortint al carrer,
i alguns d’ells van oferir
promocions de 2x1, descomptes especials del 20%
i 50%, productes rebaixats
o tallers gratuïts per potenciar les vendes.
L’esdeveniment comercial es va allargar de les 10
ﬁns a les 21 hores, en una
jornada plena d’activitats
d’oci com les actuacions

La 12a edició de la Bo�ga al Carrer va ser molt par�cipa�va. / J.A. Montoya

musicals de la Societat del
Blues de Rubí, l’orquestra
La Bandarra, exhibicions
de zumba, ball modern,
hip-hop i arts marcials, a
més d’ac�vitats per als més
pe�ts com jocs i massatges
infantils. A escala global,
Comerç Rubí valora molt
positivament l’afluència i
par�cipació del públic i destaca l’augment de visitants
de la ﬁra durant el ma� en

comparació amb edicions
anteriors. L’organització
es�ma que la franja de més
aﬂuència durant la primera
part del dia va ser entre les
11 i les 14 hores.
Segons Miquel Ortuño, president de l’en�tat,
aquesta ﬁra té com a principal objec�u “fer d’aparador
del comerç local”. Ortuño
insisteix que “per nosaltres,
el més important és donar a

conèixer l’oferta comercial
de Rubí, les vendes són
secundàries”.
Entre les novetats, destaca la incorporació del
Mercat Municipal com a
nou espai de l’esdeveniment, on va tenir lloc una
sardinada popular durant
el ma�. Els rubinencs i rubinenques van degustar plats
de sardines acompanyades
d’un refresc a canvi de dos

Els comerciants van oferir ac�vitats diverses. / J.A. Montoya

tiquets de compra dels
establiments del Mercat o
associats de Comerç Rubí.
La sardinada va ser tot un
èxit, ja que els comerciants
van esgotar els 1.200 plats
de sardines en poques hores. El president de l’en�tat
organitzadora considera
que la col·laboració amb
aquest equipament rubinenc ha servit per atreure
més públic de les urbanit-

zacions i altres barris que
són compradors habituals
del mercat.
Altres novetats a destacar de la Botiga al Carrer van ser vuit parades
gastronòmiques al centre, que oferien tapes amb
descomptes especials pels
socis de la xarxa comercial,
una inicia�va que els organitzadors esperen consolidar en un futur.
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L’escola d’idiomes British House Posen en marxa la campanya
rep la visita d’en Mickey Mouse i ‘Rubí, on visc, on compro’ per
la Minnie en el seu 16 aniversari promocionar el comerç local
L’escola d’idiomes British
House va celebrar el seu 16
aniversari amb tots els rubinencs aquest dissabte passat
coincidint amb el Dia de la
Botiga al Carrer a Rubí. Dos
dels assistents més populars
que no es van voler perdre la
celebració de l’aniversari de
l’escola van ser en Mickey
Mouse i la Minnie, que van
venir directament des de
Disneyland per a saludar als
nens i nenes rubinencs i animar-los a parlar en anglès! La
seva visita va ser tot un èxit i
centenars de nens i nenes van
tenir l’oportunitat de parlar en
anglès amb ells i fer-se una
foto de record.
Segons ens comenta la
subdirectora de British House, l’Eli Grau, “a British
House volem que als nostres
alumnes els encanti aprendre
anglès a la nostra escola. La
motivació és crucial per a
l’aprenentatge i és per això
que a British House la nostra
metodologia és motivadora i
divertida, i ens centrem en
què els alumnes parlin l’an-

redacció

glès de forma natural com
ho fan amb la seva llengua
materna. A més, la nostra
metodologia es basa en els
criteris comunicatius i pedagògics del Marc Europeu de
llengües estrangeres i gràcies
a això el nivell dels nostres
alumnes i els seus resultats
acadèmics són òptims”.
British House compta
amb dues escoles d’idiomes
especialitzades a Rubí: l’escola infantil per a nens i nenes a
partir d’1 any d’edat i l’escola
central per a joves i adults, on
es troben els serveis centrals

de secretaria i biblioteca.
En aquests moments estan
obertes les inscripcions per
als cursos intensius d’estiu,
l’esplai i campus en anglès,
i els cursos que comencen al
setembre. En ocasió de l’aniversari de l’escola, British
House ofereix descomptes especials fins al proper dimarts
20 de juny. Us podeu informar
ara trucant al 935860825 o
visitant l’escola central directament a l’Av. Barcelona 21.
Aquest any tots els rubinencs
a aprendre idiomes amb British House!

L’Ajuntament, conjuntament
amb l’associació Comerç
Rubí i el Mercat Municipal,
ha posat en marxa una nova
edició de la campanya ‘Rubí,
on visc, on compro’ orientada a promocionar el comerç
local i reforçar alhora el
sentiment de pertinença de
la ciutadania.
En aquesta ocasió, la iniciativa està protagonitzada
per tres esportistes d’elit
del municipi que expliquen
com, des de sempre, compren a les botigues de la
ciutat.
Es tracta d’Alba Laguna,
del Rubí Futbol Sala, Albert
Margarit, de l’Hoquei Club
Rubí Cent Patins, i Ferran
Pasqual, de la secció de
waterpolo del Club Natació
Rubí. Tots tres destaquen
la diversitat i qualitat dels
productes que es poden
trobar a la ciutat, la proximitat i el tracte familiar
dels botiguers i l’evolució
positiva que ha experimentat el comerç local en els
darrers anys.
Durant la presentació de

la campanya, l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, ha parlat
dels dos valors fonamentals
que es volen transmetre:
“D’una banda, l’excel·lència
que podem trobar al nostre
comerç –ells també són
una mostra de l’excel·lència
esportiva de la ciutat– i, de
l’altra, el treball en equip,
ja que formen part de disciplines esportives de joc
col·lectiu”.
Per la seva banda, Miquel Ortuño, president de
Comerç Rubí, ha assenyalat
que el nom de la campanya
ja ho diu tot: “Hem de fer
ciutat. I una manera de

fer ciutat és potenciant el
comerç, que dona alegria
al municipi i fa que la ciutat avanci”. Per Ortuño, el
comerç té una funció tant
econòmica com social.
El president de l’entitat
comercial també ha avançat
que a partir de la segona
setmana de juliol, es repartiran 60.000 rasca-rasques
a les botigues de Comerç
Rubí perquè aquestes les
facin arribar als seus clients.
En aquests rasca-rasques hi
haurà 4.000 premis, entre
premis directes, promocions i descomptes per comprar al comerç local.

La presentació de ‘Rubí, on visc, on compro’ va tenir lloc a les instal·
lacions del CN Rubí. / Localpres

La conferència d’Empar Moliner va omplir els jardins de l’Ateneu. / Cedida

L’Aula d’Extensió Universitària per a
gent gran es presenta a la ciutadania
La setmana passada es va
inaugurar l’Aula d’Extensió
Universitària, dirigida a la
gent gran, una presentació
que va anar a càrrec de l’escriptora Empar Moliner i que
va comptar amb la participació de més de 170 persones
als jardins de l’Ateneu.
La presidenta de l’associació que promou l’Aula
d’Extensió Universitària,
Rosa M. Andrés, i un dels
impulsors, Lluís Boguñà,
van explicar amb detall els
objectius de la iniciativa i les

activitats previstes pel curs
2017-2018, que començarà
el 15 de setembre.
L’acte va cloure amb
una copa de cava, mentre
els assistents gaudien d’una
actuació de violoncel a càrrec de Joaquim Alabau, que
va interpretar diversos fragments de les Suites de Johan
Sebastian Bach.
L’entitat ja ha iniciat una
nova campanya per donar a
conèixer l’associació a nous
socis.
L’objectiu de la nova

associació que s’encarrega
de l’Aula d’Extensió Universitària és difondre la cultura
de forma amena, dinàmica
i participativa per satisfer
les inquietuds intel·lectuals
de les persones que volen
ampliar els seus coneixements en diverses matèries.
Les persones que vulguin
contactar amb l’entitat o
demanar més informació es
poden dirigir al correu electrònic aularubi@aularubi.
cat o al web www.aularubi.
cat. / DdR
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Jornada de neteja de la font del
Felip i del tram proper a la Riera
REDACCIÓ

L’en�tat Rubí d’Arrel i treballadors de B Braun han organitzat per aquest dissabte
una jornada de voluntariat
ambiental des�nat a netejar i recuperar la font del
Felip, a tocar del pont de
Cova Solera, el tram de la
Riera més proper i la part
baixa del parc del torrent
de les Abelles.
L’acció s’adreça principalment als treballadors de
l’empresa rubinenca, però
també hi par�ciparan altres
col·lec�us, com Rubí d’Arrel, Ran de Terra i aquells
ciutadans que vulguin collaborar.
L’ac�vitat s’integra dins
del programa ‘Projecte de
Fonts’ de Rubí d’Arrel, a
partir del qual han dut a
terme accions per recuperar les fonts de Sant Muç
i de Can Moritz. A més,
l’en�tat local impulsa una
nova iniciativa: ‘Projecte
Riera’, amb la intenció de

Estat actual de la font del Felip. / Cedida

reivindicar i promoure la
recuperació ambiental i
social de la Riera.
Rubí d’Arrel i les en�tats
se centraran essencialment
en la neteja i la recuperació
de la font del Felip, històrica font de Rubí, de la qual

encara resta la mina i brolla
un cabal important d’aigua
constant.
Pel que fa a la jornada
voluntària, s’ha previst una
neteja de tot l’espai amb
una trastejada col·lec�va.
Posteriorment, es farà una

desbrossada i re�rada de
vegetació invasora i es collocarà mobiliari. Es plantaran espècies aromà�ques
i espècies higròfites i es
faran diversos tallers ambientals i xerrades sobre
la descoberta de fauna, la
col·locació de caixes niu, la
senyalització de vegetació
d’interès, etc.
Les plantes aromà�ques
es compraran a Font del
Ferro i també es regalaran
als par�cipants, aproximadament se n’adquiriran 200
unitats. A banda d’això, els
usuaris de Font del Ferro oferiran una explicació
sobre les particularitats
d’aquestes espècies i mostraran als voluntaris com
s’han de plantar.
També hi ha altres en�tats que col·laboren amb
l’activitat. L’Ajuntament
subministra material per
a la recollida i ges�ona els
residus, mentre que El Gra
farà un reportatge fotogràﬁc i el Centre Excursionista

i Ran de Terra cediran material divers.
Aquells que vulguin collaborar amb la recuperació
de la font el punt de trobada és a les 8 hores a les
an�gues pistes de petanca
de Cova Solera. Pels que només vulguin par�cipar en la
jornada de neteja, aquesta
serà a les 9.30 hores.

INSCRIPCIONS OBERTES. PLACES LIMITADES.

cat
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L’ins�tut L’Estatut organitza
la Festa Major del centre
L’ins�tut L’Estatut celebrarà aquest
divendres durant tot el dia
la Festa Major del centre
educa�u sota
el nom ‘Festatut’.
Al matí
està previst L’Estatut celebrarà la ‘Festatut’. / Arxiu
fer uns tallers
que han organitzat els celebrarà un sopar de ﬁ de
alumnes de 2n d’ESO i els curs amb totes les famílies
estudiants de 1r d’ESO i els alumnes de l’ins�tut.
presentaran una obra de Des del centre educa�u,
teatre que han preparat conviden a tota la comuniper a l’ocasió.
tat de L’Estatut a par�cipar
A par�r de la tarda, se en aquesta festa. / DdR

Revetlla a Ca n’Oriol
del Districte 5 El Portal
L’Associació de Veïns Districte 5 El Portal celebrarà,
com és habitual, una revetlla per Sant Joan durant la
nit del 23 de juny a la pista
poliesportiva del carrer
Mallorca.
És una ac�vitat oberta a
tots els veïns del barri i ciu-
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tadans rubinencs. Hi haurà
un sopar amb beguda i
coca inclosa i la música del
duet The Paradise. Els que
vulguin assis�r a la revetlla
poden passar a recollir els
�quets per l’associació de
veïns, al carrer Lourdes, 86,
o al Bar La Pastora. / DdR

El col·legi Maristes Rubí celebra l’acte
ins�tucional del seu 50è aniversari
REDACCIÓ

El Col·legi Maristes de Rubí
va celebrar dijous de la
setmana passada l’acte ins�tucional del 50è aniversari
del centre. L’acte va aplegar
alumnes, exalumnes, mestres i diverses autoritats.
El director del Col·legi
Maristes, Valentí Alarcón,
es va mostrar “emocionat”
pel fet de poder celebrar
aquests 50 anys d’història
del centre. El mestre, exalumne del centre, va repassar alguns dels canvis més
destacables que han �ngut
lloc en aquest darrer mig segle de Maristes Rubí: “Vam
passar d’ensenyar només
als nois a la coeducació. I
als inicis érem una escola de
Primària, que es va conver�r
en una escola de Secundària
i Batxillerat”.
Alarcón també va ressaltar posi�vament la reducció
del nombre d’alumnes a
les aules i l’evolució de les
metodologies docents, “que
ara són molt més properes,
és un altre estil. I ara ja

La festa va comptar amb actuacions musicals d’exalumnes del centre
educa�u com Roger Margarit i Aleix Mercadal. / Ràdio Rubí

estan començant a tornar
a canviar”.
Davant la pregunta dels
mitjans de comunicació
locals sobre quina curiositat
destacaria d’aquests darrers
anys, va confessar: “Mai
m’hauria imaginat que em
fessin director havent estat
alumne del centre”.
Durant l’acte, que va

comptar també amb els
parlaments del germà provincial de L’Hermitage, Pere
Ferré, de la delegada d’En-

Es presenta
el llibre ‘Els
germans maristes
a Rubí’, d’Eduard
Puigventós

senyament, Carme Vigués,
i d’exalumnes de la primera
promoció, es va presentar el
llibre ‘Els germans Maristes
a Rubí’, del rubinenc Eduard
Puigventós, exalumne i exprofessor del centre.
L’obra explica les diferents etapes de Maristes de
Rubí, quan van arribar al segle XIX per després marxar i
quan van tornar fa 50 anys
ﬁns a l’actualitat. A la publicació, Puigventós repassa
la història del centre –que
inicialment va ser un centre
on es preparaven joves per
ser germans maristes– ﬁns a
l’actualitat. També desmenteix l’existència de cap túnel
que connectava el centre
amb el del Regina Carmeli.
L’alcaldessa, Ana M.
Mar�nez, va felicitar el centre per aquests 50 anys de
feina a la ciutat. “Es tracta
d’una peça fonamental del
sistema educa�u de la nostra ciutat”. L’acte també va
comptar amb les actuacions
musicals de Roger Margarit
i Aleix Mercadal, també
exalumnes.
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El projecte del menjador social
de Càritas de Rubí compleix 7 anys

Campos Estela facilita els àpats a una vintena de persones
REDACCIÓ

El menjador social de Càritas
de Rubí va complir 7 anys el
2 de juny. La inicia�va es va
posar en marxa el 2010, en
plena crisi econòmica, amb
la intenció de poder oferir
un dinar cada dia a persones
en situació de necessitat en
un espai on també fan dinàmiques relacionals.
El projecte va néixer
gràcies a la iniciativa de
l’empresa Campos Estela,
que és qui proporciona el
menjar cuinat. Inicialment,
el menjador s’ubicava al
Casal de Ca n’Oriol, però
des del 2014 aquest espai
de relació i àpat es fa a un
dels locals de la parròquia
de Sant Pere.
Hi assisteixen una vintena de persones. “Som una
gran família”, resumeix un
dels par�cipants que dina
allà cada dia des que va començar el projecte. Després
de les bromes inicials, se

El projecte del menjador social es va posar en marxa el 2010 amb la crisi econòmica. / Cedida

sincera. Reconeix que a més
de les diﬁcultats econòmiques ha passat per una depressió i que la relació amb
els companys del menjador
l’ha ajudat a valorar-se molt
més i a �rar endavant. “Som
tots diferents i diversos,
però aquí ens sen�m vius”,
afegeix.
Per tal que tot això sigui
possible, hi par�cipen una
vintena de voluntaris, a més
d’una tècnica de Càritas.
Els participants poden

entrar al menjador a par�r
de les 12.45 hores i fins
a les 16 hores i, a més de
menjar, també es poden
endur sopar i àpats pel cap
de setmana.
Però el menjador social
de Càritas no és només un
espai on s’hi va a menjar.
El dilluns després de dinar
es fa un taller de música, el
dijous es juga al bingo i els
divendres té lloc un taller
de costura. Els dimarts i
els dimecres, els usuaris

normalment acostumen a
quedar-se jugant al dòmino,
a cartes o fent sobretaula.
A més, cada setmana,
els par�cipants s’encarreguen d’una tasca concreta
de forma voluntària, com
ara col·laborar en la neteja
del local, servir el menjar,
etc.
Per celebrar l’aniversari,
participants, membres de
Càritas i de Campos d’Estela
van compar�r una calçotada i una paella.

7

ASAV i La Caixa organitzen
una sor�da a Port Aventura
pel grup d’infants i joves
L’Associació de Solidaritat
i Ajuda Veïnal (ASAV) i La
Caixa van organitzar una
sor�da al parc d’atraccions
de Port Aventura per al
grup de joves i infants de
l’en�tat. L’ac�vitat tenia
com a ﬁnalitat consolidar
els objec�us que es persegueixen amb l’aula de
Reforç Saludable, un projecte que ASAV du a terme

durant tot el curs escolar. A
més de suposar un reforç
lectiu, el projecte busca
que els joves i infants comparteixin experiències fora
de l’aula per tal d’impulsar
la convivència.
D’altra banda, ASAV
va organitzar un recapte
de llet per a nens i adolescents de famílies necessitades de la ciutat. / DdR
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La rubinenca Felipa
Chávez compleix 100 anys

L’alcaldessa va felicitar Felipa Chávez amb motiu del seu centenari. / Localpres

La rubinenca Felipa Chávez,
nascuda a Valverde de Llerena, a Extremadura, l’11 de
juny del 1917, ha complert
100 anys.
Felipa Chávez es va traslladar a viure a Rubí ara fa
una dècada i aquest dilluns,
a més de celebrar l’aniversari
amb la seva família, va rebre
la visita de l’alcaldessa de
Rubí, Ana M. Martínez, a
la residència Amanecer, on

REC

actualment resideix.
La màxima responsable municipal va entregar a
l’àvia centenària una placa
commemorativa i un ram
de flors, a més d’una medalla centenària, un obsequi
que atorga la Generalitat
de Catalunya. “És admirable
haver arribat als cent anys
amb la vitalitat i la bona salut
de la Felipa”, va dir Ana M.
Martínez.
La rubinenca va rebre les
felicitacions acompanyada
dels seus fills i nebots.
Felipa Chávez, filla d’un

masover i una mestressa de
casa, és la més petita de cinc
germans. Va anar a l’escola
fins als 14 anys, on va aprendre a llegir i a escriure. Als
24 anys es va casar i va tenir
quatre fills. A mesura que els
fills es van anar fent grans, es
van anar traslladant a Catalunya. Quan el matrimoni es
va quedar sol a Extremadura,
finalment van decidir anar
a viure a Sant Cugat. Felipa
Chávez va quedar vídua fa 20
anys, va anar a viure a casa
dels fills, a Rubí, i actualment
viu a la residència.

La Zona del Mercat
celebra la festa del barri
L’Associació de Veïns de
la Zona del Mercat ha organitzat entre divendres
i diumenge les diverses
activitats de la festa del
barri.
A les 17 hores, s’obrirà
la fira d’atraccions i les
parades de l’associació
de veïns a la plaça Nova
Estació. Hi haurà actuacions d’Explosión Rítmica,
una cercavila i l’actuació
de Castellers de Rubí. Per
les 18 hores, està previst
el pregó i les actuacions de
l’Escola 8 Temps, l’Esbart
Dansaire i altres grups de
ball.
Pel que fa a dissabte,
d’11 a 14 hores tindrà lloc
una actuació infantil i màgia. A la tarda, a partir de

Per primera vegada el pregó de festa major

En vídeo i en directe!
Gràcies a RÀDIO RUBÍ,
no et perdràs cap detall del Pregó de Festa Major!
Per primera vegada podràs seguir-lo via streaming a:

www.radiorubi.fm

les 17 hores, està prevista
una batucada i diverses
exhibicions esportives. A
partir de les 21.30 hores,
s’oferirà una actuació de
la Irmandade Galega i un
sopar de germanor amb
música. A les 22 hores, està
prevista l’actuació del Grup
Mandala i posteriorment la
tradicional revetlla.
De cara a diumenge, a
les 10.30 hores tindrà lloc
una xocolatada i jocs infantils. A les 12.30 hores, es
farà una festa de l’escuma
i una hora més tard serà
el moment de gaudir d’un
vermut musical.
Les festes finalitzaran
a partir de les 18.30 hores
amb una actuació de música i ball regionals. / DdR

Pere Vallhonrat, distingit pels seus
50 anys com administrador de finques
El rubinenc Pere
Vallhonrat, propietari de Finques Vallhonrat,
ha rebut una distinció pels seus
50 anys com a
administrador de
finques per part
del Col·legi d’Administradors de
Finques de Barcelona-Lleida.
L’acte d’entrega va ser el 9
de juny a l’Hotel Pere Vallhonrat va rebre la placa del president
Palace de Bar- del col·legi, Enrique Vendrell. / Cedida
celona, en el
marc de la festa patronal consellera d’habitatge de
de l’òrgan col·legial. Entre la Generalitat, Meritxell
els assistents, hi havia la Borràs. / DdR
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Isaac Fernández, secretari general del PP local,
s’incorpora al comitè executiu provincial del partit
CRISTINA CARRASCO

Isaac Fernández, secretari
general del Partit Popular
(PP) a Rubí, ha estat escollit
com a coordinador general d’estudis i programes
del comitè executiu de
Barcelona, en el marc del
Congrés provincial que es
va celebrar diumenge. Així
ho ha anunciat Rafa Páez,
president del PP de Rubí,
qui ha mostrat la seva satisfacció per la incorporació
de Fernández al comitè
executiu.
“Suposa que els estaments superiors del partit

valoren i reconeixen la feina
de la Junta Local del PP a
Rubí”, ha apuntat Páez.
Per la seva banda, Isaac
Fernández ha agraït tant a
la junta local com al president provincial i a la secretària general la conﬁança
dipositada. “Tinc moltes
ganes de treballar pel partit
i per la ciutat”, ha apuntat
el dirigent local, qui ha
explicat que la seva feina
se centrarà en l’elaboració
d’estudis i programes electorals.
El cas Cobo i Borque
Pel que fa a les diferències

Ana M. Martínez: “El retorn de
Sánchez ha fet créixer el nombre
de militants a les agrupacions”

La primera secretària i alcaldessa de la ciutat, Ana M. Martínez,
durant la paella solidària. / Cedida

REDACCIÓ

L’agrupació local del Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC) va organitzar diumenge passat al parc de Ca
n’Oriol ‘La paella solidària’,
coincidint amb el segon any
de mandat de l’alcaldessa,
Ana M. Martínez.
La jornada, que va aplegar uns 300 militants i simpatitzants, va comptar amb
la presència de la secretària
de l’àrea de Política Municipal i Formació del PSC, Núria
Parlón.
Durant l’activitat, un
dels temes més comentats
va ser la victòria de Pedro
Sánchez. En aquest sentit,
la primera secretària del
PSC local, Ana M. Martínez,
va ressaltar positivament
l’augment d’afiliacions de
nous militants durant les últimes setmanes: “El retorn
de Sánchez ha fet créixer el

nombre de militants a les
agrupacions socialistes”.
Per la seva banda, Núria Parlón es va referir a
l’anunci del govern català
de fer la consulta sobre la
independència l’1 d’octubre del 2017. Per Parlón,
“la consulta no es farà, el
Tribunal Constitucional el
suspendrà”. La socialista
també va lamentar que
“Catalunya projecti aquesta
mala imatge a l’exterior”.
La paella solidària, que
va transcórrer en un ambient festiu, va esgotar tots
els tiquets a la venda. Tots
els diners recaptats es destinaran íntegrament a una
entitat social de la ciutat,
segons va informar Ana M.
Martínez, qui va assenyalar
que “és molt important per
als socialistes rubinencs donar la benvinguda a l’estiu
i fer-ho d’aquesta manera
solidària”.

entre la junta local del PP
de Rubí i els dos regidors
que conformen el grup municipal del PP, Jonatan Cobo
i Noelia Borque, el comitè
de garanties del partit encara no s’ha pronunciat.
Segons Rafa Páez, el
comitè emetrà una resolució abans de l’estiu, en
la pròxima reunió que es
convoqui, ja que la convocatòria dels diferents congressos ha alentit el procés

de resolució.
Páez considera que els
dos regidors que han desobeït les directrius del partit
han de tornar a la formació
les seves actes de regidor
perquè han estat votats
dins la llista del partit.
A més, ha insistit que
“tots els temes estan sent
estudiats per l’estament
corresponent” i no ha volgut conﬁrmar ni desmentir
possibles accions judicials.

Isaac Fernández i Rafa Páez, del PP de Rubí. / C.C.

9

10

L’AUP demana a
l’Ajuntament que doni
suport al referèndum

Aitor Sánchez i Jordi Muntan, durant la roda de premsa. / M.C.

L’Alterna�va d’Unitat Popular (AUP) traslladarà en el
proper Ple, que �ndrà lloc
el 22 de juny, una moció
sobre la celebració del referèndum per la independència previst per l’1 d’octubre
del 2017.
La formació assembleària demanarà a l’Ajuntament que doni suport a la
celebració del referèndum,
cedint el cens electoral i
espais municipals, i que
fomen� la par�cipació i la
divulgació d’informació a
la ciutadania: “Volem que
l’Ajuntament segueixi les
instruccions de la Generalitat i posi els mitjans que calguin perquè els rubinencs
puguin anar a votar amb
tranquil·litat”, va explicar
el portaveu de l’AUP, Jordi
Muntan.
Pel regidor de la formació, Aitor Sánchez, “qualsevol cosa que no sigui això,
seria una temeritat”. L’edil
creu que “ja no hi ha marxa
enrere” i que el referèndum se celebrarà. Segons
Sánchez, amb la presentació de la moció, tots els par�ts s’hauran de posicionar
al respecte: “La ciutadania
té dret a saber quina posició tenen els governants

H
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davant d’aquesta interpellació democrà�ca”.
Sobre la posició que
fins ara ha mantingut el
Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC), que ja ha
avançat que no col·laborà
amb la celebració del referèndum anunciat per
Carles Puigdemont fa tot
just una setmana, Muntan
avisa que “una cosa és el
posicionament ideològic
i de par�t i una altra molt
diferent el posicionament
ins�tucional, que ha de ser
responsable”. Per aquest
mo�u, Aitor Sánchez consideraria “fora de lloc” que
el govern intentés “silenciar
una part important del seu
poble, el què cal és treballar
perquè els electors �nguin
llibertat i seguretat per
par�cipar”.
Pel que fa a la tasca que
farà l’AUP durant els pròxims 5 mesos, el portaveu
de la formació ha explicat
que faran “una crida a la
gent perquè hi par�cipi”,
així com una campanya
per defensar l’opció del Sí:
“Creiem que la millor opció
és la república independent
de Catalunya i durant els
mesos vinents explicarem
els mo�us”. / M.Cabrera

ELLO INTERNATIONAL SCHOOL mas de veinte
años dedicados a la enseñanza de
idiomas.
En HELLO INTERNATIONAL
SCHOOL realizamos esfuerzos para estar
constantemente al día en lo que se reﬁere
a la enseñanza de idiomas, y así facilitar el
trabajo a los alumnos. El hecho de contar ya
con más de 24 años de experiencia en Rubí
conﬁrma que se está realizando un buen
trabajo y que los estudiantes lo corroboran
con su asistencia año tras año.
La conﬁanza depositada por los alumnos que acuden a HELLO INTERNATIONAL SCHOOL es para nosotros
un revulsivo, la motivación necesaria para

Víctor Puig (PDeCAT): “Els dos primers
anys del govern han estat desastrosos”
MARTA CABRERA

El portaveu de Convergència
Democrà�ca de Catalunya
(CDC), Víctor Puig, ha fet
balanç dels primers dos anys
de mandat de l’alcaldessa,
Ana M. Mar�nez, coincidint
amb la conferència que
la primera edil va oferir
dimarts. Segons Puig, “els
dos primers anys del govern
han estat desastrosos”, i
considera que l’equip de
govern no ha estat capaç de
resoldre temes cabdals com
“la regularització de la plan�lla municipal, la neteja de
la ciutat, el manteniment de
les zones verdes o la ges�ó
de Ràdio Rubí, ni tampoc ha
modernitzat l’Ajuntament ni
ha transformat la ciutat”.
De fet, pel portaveu del
Par�t Demòcrata Europeu
Català (PDeCAT), cri�ca que
“en dos anys de mandat, el
que hi ha hagut són quatre
obres a les voreres, pagades
per la Diputació, i un concert
gratuït a l’Escardívol”.
A més, va recordar que
la seva formació va iniciar el
mandat amb un “esperit crí�c però col·labora�u”, però
que va “canviar radicalment

David Saldoni, Víctor Puig i Miquel Rubio, del PDeCAT. / M.C.

amb l’entrada al govern del
trànsfuga”.
El referèndum
Sobre la celebració del referèndum, Puig ha dit que
durant els pròxims mesos
faran campanya pel Sí: “Explicarem perquè volem que
Catalunya sigui independent
i intentarem convèncer la
gent”. Pel que fa a la posició
de l’Ajuntament de Rubí
respecte al referèndum, que
encara no s’ha pronunciat,

va aﬁrmar que “el referèndum se celebrarà perquè
el convoca la Generalitat”
i que “Ana M. Martínez,
amb els seus 6 regidors i un
trànsfuga, no ho impedirà”.
Primera assemblea
D’altra banda, el PDeCAT
de Rubí va celebrar el dilluns al vespre la primera
assemblea local, a la qual
hi va assis�r David Saldoni,
secretari de política local
del partit. Miquel Rubio,

president de la formació, va
retre comptes als militants,
que actualment són una
cinquantena.
Víctor Puig es va mostrar molt sa�sfet d’aquest
primer any del PDeCAT i va
explicar les passes endavant
que ha fet el par�t, establint
línies vermelles contra la
corrupció: “No hi ha lloc
per la corrupció i aquesta
exemplaritat l’encarna molt
bé la presidenta del par�t,
Marta Pascal”.

Podem demana un informe per
remunicipalitzar les escoles bressol
REDACCIÓ

Podem Rubí, formació sense representació municipal,
ha demanat a l’Alterna�va
d’Unitat Popular (AUP) i
Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV) que presen�n
en el proper Ple una moció
per demanar un informe

de remunicipalització del
servei de les escoles bressol
municipals La Lluna i Sol
Solet. El text vol que es presen� aquest informe en un
termini de quatre mesos.
Podem també vol que
es redac� un nou plec de
clàusules per la contractació del servei de les escoles

bressol municipals externalitzades que inclogui l’obligació d’adoptar clàusules
socials i que garanteixin
un sou adequat per als
treballadors, establint un
salari mínim no inferior al
de la plantilla de l’escola
bressol La Bruna, de ges�ó
municipal.

English, deutsch, français
desarrollar un trabajo de dedicación a la
docencia y a la enseñanza de idiomas. Ello
hace que intentemos mantener un nivel de
exigencia en cuanto a los objetivos que nos
marcamos sin perder la plena disposición
para que el proceso de aprendizaje se lleve a
cabo de la manera más amena y eﬁcaz para
el estudiante.
H E L L O I N T E R N AT I O N A L
SCHOOL cuenta con una plantilla de
profesionales altamente cualiﬁcados para la
enseñanza y plenamente dedicados a dicha
tarea, que centran sus esfuerzos en que los

A més, la formació política també demana que
es deixi de prorrogar el
contracte amb l’actual empresa adjudicatària per tal
que el nou plec de clàusules pugui sor�r a concurs
públic i es�gui resolt abans
de l’inici del curs escolar
2018-2019.

alumnos consigan aprender de la forma más
sólida posible. La plena disponibilidad de
las instalaciones, biblioteca, videoteca, etc.
por parte de los estudiantes hace que éstos
posean aún más recursos para poder realizar
su trabajo de la manera más completa.
De antemano, agradecemos la conﬁanza
que nos dispensan.
Texto cedido por Pere Solà
Gerente del centro de idiomas

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

PUBLICITAT
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na M. Martínez va anunciar
dimarts al vespre que després de
la Festa Major quedaran tallats al
trànsit els carrers Maximí Fornés,
Unió i alguns trams de vies properes al Mercat, entre altres. L’illa de vianants, iniciada
durant el mandat de Carme García, s’amplia
ara a nous carrers del centre amb la voluntat
de recuperar espai per a les persones i millorar
la situació del comerç local, afavorint que la
gent passegi pel centre de la ciutat.
La majoria de ciutats grans ja disposen
d’importants àrees reservades als vianants
en el seu nucli urbà, en això, com en altres
coses, Rubí va més aviat tard. La consolidació
d’un espai comercial per passejar pot resultar
fonamental per la cohesió social dels rubinencs, facilitant la participació ciutadana i la
interrelació entre veïns, però no es pot fer de

Contenedores de basura y comercio
Tras algunas obras y reformas, el Ayuntamiento ha puesto un contenedor de
basura a escasos dos metros de la puerta de
entrada de un comercio de comestibles en
la calle Joan Maragall, 38. Este contenedor
molesta, da mala imagen y con la calor se
puede convertir en un problema de salud
pública. Se solicitó el traslado del mismo y
un responsable se personó en el lugar, sugiriéndonos que cambiáramos la puerta del
establecimiento a otro lugar. Una medida
difícil de realizar puesto que la puerta está
desde que se hizo el edificio.
Solicitamos al Ayuntamiento que traslade el contenedor, puesto que ya tenemos dos
contenedores delante de un escaparate del
mismo comercio en la calle Víctor Balaguer
y hace diez años que esperamos una nueva
ubicación como prometió el consistorio.
Francisco Javier Vilar
El plàstic ens reciclarà a nosaltres
Des del passat abril, està prohibit entregar

El Tuit de la setmana

EDITORIAL

Ampliació de l’illa

qualsevol manera.
Fa més d’un any, el govern va decidir tallar
al trànsit el carrer Maximí Fornés durant el
cap de setmana. Durant aquest període, el carrer no ha revifat, de fet, un breu passeig dona
una idea de la delicada situació del comerç
local en aquesta via, on es poden observar
nombrosos locals buits des de fa temps.
Això indica que tallar el trànsit per si sol
no provoca el que es vol buscar amb una illa
de vianants: que la gent passegi i que hi hagi
activitat comercial.

Cartes de la ciutadania

bosses de plàstic de forma gratuïta a tots els
establiments de Catalunya. Amb aquesta
nova legislació, es vol dissuadir la compra
de bosses de plàstic per tal de reduir l’impacte que causen en el medi ambient, tant
durant la seva producció com després de la
seva vida útil.
El problema rau en el fet que els consumidors les continuem pagant, en lloc
de ser previsors i dur les nostres bosses de
roba quan sabem que anem a fer la compra.
Així, els negocis –que acostumen a tenir el
mercat ben estudiat–, pretenen fer-se d’or
cobrant el preu d’aquestes. Com que no hi
ha un preu imposat des de la Generalitat,
cada comerciant decideix l’import. El més
sensat hauria estat imposar un impost fix i
unificat per aquestes bosses i que les xifres
recaptades revertissin en el medi ambient.
Però nosaltres, els consumidors, ja no
podem modificar el que la Generalitat
hauria d’haver fet, només som a temps de
canviar la nostra mentalitat.
El preu a les bosses no s’ha fixat per

13 de juny

Raül Cabús @raulcabus
Hola @AjRubi! Si tenim un missatge menys masclista per
al @rrandomfes�val molt millor, ¬¬ gràcies! #rubicity
#loschicosnobailan @RubiCultura

Fe d’errates

Cal abordar reformes urbanístiques
importants per transformar aquestes vies
en llocs agradables per la ciutadania, amb
elements atractius que també engresquin els
emprenedors a situar el seu negoci en aquests
carrers.
El govern, en el Pla d’inversions, té previst
fer una reforma als carrers Maximí Fornés i
en alguns carrers propers a la plaça Onze de
Setembre. Caldrà anar amb molta cura amb
aquestes reformes, perquè els precedents a
Rubí de reformes urbanístiques no són molt

A l’edició de la setmana passada, s’indicava per error que el CEO d’Hidrotec és Javier
Puerto, quan realment és Javier Yagüe. Javier Puerto pertany al departament administratiu
i comercial de l’empresa.

fer ingressos, el preu s’ha fixat per fer-nos
reflexionar. El preu ens ha de recordar totes
les bosses de plàstic que desem a casa “per
si de cas la necessito”, hem de pensar en tot
aquest plàstic que morirà amb nosaltres,
i que no es degradarà fins als temps dels
nostres futurs i llunyans nets.
Irene Gómez Bárcena
La independència de Catalunya, eina
cabdal per a millorar socialment
Els qui desitgem que Catalunya esdevingui
un estat independent, evidentment que ho
volem per millorar el respecte que la nostra
identitat, llengua i cultura es mereixen.
Tanmateix, importantíssim, exigim millores
socials.
La independència ha de ser l’eina cabdal
per aconseguir viure millor que ara, lluitant
sobretot contra la pobresa i a favor de la
gent més desafavorida. No s’hi val a dir que
tot és culpa només del govern de Madrid.
El govern català també ens falla. Per tant,
volem que amb el nou estat es reverteixin

encoratjadors: el cas de l’avinguda Barcelona
i el passeig Francesc Macià n’és un exemple,
la remodelació de la plaça Pere Esmendia,
una altra.
A banda d’això, caldrà adequar espais per
tal que els rubinencs puguin aparcar els seus
vehicles per poder anar a peu fins al centre. De
moment, el consistori ha anunciat més de 200
places als barris, però caldrà veure en quins
espais s’ubiquen. També cal tenir en compte
les persones amb mobilitat reduïda i aquells
que utilitzen el transport públic, millorant
l’accessibilitat dels carrers de l’entorn.
Per últim, no estaria de més que aquesta
decisió anés acompanyada d’un estudi de
mobilitat, per preveure aquells possibles
problemes que sorgeixin un cop es posi en
marxa la nova zona de vianants i evitar que
alguns carrers es col·lapsin.

les retallades que ha fet el mateix govern
de la Generalitat que afecten àrees tan
bàsiques com la sanitat i l’ensenyament.
Altres retallades, de les quals potser no es
parla tant, són la retirada dels descomptes
del bitllet d’anada i tornada que tenen els
trens regionals de tot l’estat espanyol.
Aquest és un dret que ja teníem els
catalans i que el nostre propi govern ens va
treure mentre seguia subvencionant coses
secundàries com el circuit de Montmeló,
les escoles que separen l’alumnat per sexes
i altres qüestions.
La creació d’un nou estat ha de servir
per això entre moltes altres coses. Una altra
qüestió cabdal és la llei de la dependència.
Quan arriba el moment i s’ha de fer la
valoració del grau –si es dóna el cas que la
persona no viu al domicili perquè se l’ha dut
a una residència– aquest fet no pot endarrerir l’esmentada valoració. El moviment independentista no pot obviar cap d’aquestes
qüestions, sinó: quin sentit tindria?
Marta Pombo Sallés

OPINIÓ
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El éxito de los eSports
Alberto Ramos
Empresari
En la última década, los deportes electrónicos o eSports
están desatando la euforia y
la pasión por todo el mundo, acabando con el mito
de que los videojuegos son
antisociales o que inducen
al aislamiento personal. En
los eSports, cientos de miles
de jugadores se agrupan y
forman equipos, como si
de un deporte se tratara (de
ahí su propio nombre), para
enfrentarse a otros equipos
en torneos que cada vez tienen más y más seguidores.
Estamos, por tanto, ante un
nuevo espectáculo de la era
digital.
Empresas como Movistar,
Orange o Nvidia llevan años
involucradas en el mundo de
los eSports, acudiendo con
sus equipos patrocinados
a torneos, exposiciones y
eventos, que cada vez son más
seguidos por ‘streaming’ en
plataformas como Youtube.
De hecho, el respaldo por
internet de los torneos eSports ha superado a la NBA,
con cifras mareantes. Un
dato curioso: solo en España
(un país en el que se calcula
que hay unos 15 millones de
‘gamers’, personas que juegan
habitualmente a los videojuegos), más de 4 millones de
personas siguen los torneos
eSports.

Esto está generando una
influencia enorme en la juventud, que ve en los mejores
jugadores de eSports a unos
ídolos a los que imitar, ya
que ‘jugando a videojuegos’
(como mucha gente hace
desde su hogar) logran ganar
dinero, fama y patrocinio. Por
supuesto, los otros grandes
beneficiados de esta subida de
los eSports son las empresas
que patrocinan y apadrinan
a los equipos de jugadores y
que, a cambio, están ganando millones en publicidad
y marketing. Estamos, por
tanto, ante un nuevo fenómeno económico y cultural
que sigue subiendo cada día
más. Entonces, la pregunta
sería: ¿Por qué la mayoría de
los políticos, todavía no saben
nada de todo esto?
Los políticos tienen que
entender que las ayudas al
sector de los eSports serían
realmente beneficiosas, ya
que promoviendo esta nueva
indústria del videojuego se
ayuda a la creación de nuevas
empresas para generar más
empleo. Con una pequeña
inversión, se puede recaudar
mucho más dinero que con
cualquier otro impuesto y
hasta ahora, excepto el grupo
de Ciudadanos, nadie está haciendo nada. Tenemos a casi
la mitad del país aficionada a
una práctica (los videojuegos)
que mueve miles de millones.
¿Acaso no se ve una oportunidad por explotar ahí? Se

invierte en muchas ramas de
la cultura, como el cine o el
teatro, pero también se tiene
que invertir en la nueva cultura digital. Ya no hay excusa
para que los políticos sigan
dejando de lado el sector ‘gamer’ y no ver todo lo positivo
que tiene, siendo los eSports
una nueva vía económica a
explotar que sin duda es una
tendencia a seguir. Así que,
si conoces a algún político,
pásale este artículo.
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No paga la pensión de
alimentos, ¿qué hacer?
Cuando el progenitor
que tras el divorcio o
separación debe pasar
una pensión de alimentos para sus hijos no lo
hace o deja de hacerlo,
se debe instar un procedimiento de ejecución de
sentencia.
La ejecución es el
procedimiento civil mediante el cual se reclaman
los impagos totales o parciales de pensiones.
Se trata de una demanda en la que se detallan los impagos del
deudor, el cual tiene un
plazo determinado de
días para oponerse a la
ejecución. La oposición
sólo prosperará si paga
la deuda, alega caducidad
de la acción o pacta con
la parte demandante. Si
no, se le investigará su
patrimonio (cuentas corrientes, nómina, propie-

dad de bienes inmuebles,
etc.) con el ﬁn de llevar
a cabo los embargos que
correspondan para hacer
efectiva la deuda.
Hay que tener en
cuenta también que si
el obligado al pago de
pensión de alimentos
para sus hijos no lo hace

durante dos meses consecutivos o cuatro meses
no consecutivos, también
se puede interponer una
denuncia penal.

Edurne Zunzunegui
Abogada de Familia
Sant Cugat del Vallès

Acomiadat per estar malalt? Podria ser nul
Segons ha defensat reiteradament el Tribunal Suprem (TS),
acomiadar un treballador pel
fet d’estar malalt o patir una
lesió que temporalment l’impedeix desenvolupar les seves
funcions laborals no suposa
una actuació discriminatòria.
Per tant, fins i tot en cas que
s’estableixi judicialment que
un acomiadament basat en la
situació d’incapacitat temporal
no està acompanyat de causes
justificades d’extinció, correspondria a l’acomiadament
la consideració d’«improcedent» que atorga a l’empresa
la potestat d’optar entre el
pagament d’una indemnització o, molt menys habitual,
la readmissió del treballadorperò no pas la de «nul·litat»,
que implicaria la immediata
reposició del treballador en el
seu lloc de treball per part de
l’empresa. I la diferència, avui
dia, és prou substancial perquè
l’elevada taxa de temporalitat
fa que en molts casos l’antiguitat del treballador sigui més
aviat minsa i, per tant, l’import

d’una hipotètica indemnització
també ho sigui. Així doncs, per
l’empresa resulta molt barat
acomiadar un treballador només pel fet que ha emmalaltit
o pateix alguna lesió.
La Justícia europea es pronuncia
El Tribunal Suprem ha mantingut inalterable aquest criteri
d’obligat seguiment per part de
la resta de tribunals espanyols
d’ençà de la Reforma Laboral
de l’any 1994 on, entre altres
mesures lesives pels drets dels
treballadors, es va suprimir la
figura de la «nul·litat radical per
frau de llei» que feia esdevenir
nul qualsevol acomiadament
considerat arbitrari o sense
causa justificada.
Ara, però, és probable que
el Tribunal Suprem es vegi
obligat a modificar la seva polèmica doctrina després que el
Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE) s’hagi pronunciat sobre la qüestió exhibint
un criteri més proteccionista
davant la situació d’incapacitat

improcedent sinó que la normativa espanyola estableix que
ha de ser considerat nul.

temporal que no pas el del
Tribunal Suprem.
Segons el TJUE la incapacitat temporal (IT) pot merèixer
el mateix grau de protecció que
la discapacitat si la recuperació
del treballador en situació d’IT

resulta “incerta”, o sigui previsible que el procés de restabliment es perllongui “de forma
duradora”. I en aquest cas, cal
recordar que l’acomiadament
sense causa d’un treballador
discapacitat no és únicament

Primerrs sentències
Acollint-se a aquest nou criteri
que, per raons de jerarquia
processal, està per sobre de la
jurisprudència del TS, els tribunals espanyols ja comencen
a dictar sentències que equiparen la incapacitat temporal
a la discapacitat i condemnen
les empreses a reincorporar els
treballadors acomiadats en els
seus llocs de treball i a abonar
els salaris deixats de percebre
des del moment de l’acomiadament fins a la reincorporació
efectiva.
Correspon, doncs, felicitarse per les primeres resolucions
judicials que contradiuen el
criteri del Tribunal Suprem que
des del Col·lectiu Ronda sempre hem considerat retrògrad
i vulnerador de drets.
Lara Rodríguez,
advocada laboralista
de Col·lectiu Ronda

Economia

L’economia circular serà el tema
de la jornada ‘Rubiemprèn’
redacció

L’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) de l’Ajuntament
celebrarà el 22 de juny a la
Masia de Can Serra una nova
jornada del ‘Rubiemprèn’, la
cita anual de l’emprenedoria
a la ciutat.
En aquesta ocasió, es
reflexionarà sobre les oportunitats que planteja l’economia circular, un model
econòmic que pretén convertir allò que llencem en
nous recursos.
Mentre l’actual model
majoritari té un desenvolupament lineal que comprèn
extreure, manufacturar, usar
i llençar, la proposta del model circular és regenerativa,
vol transformar els mitjans
de producció, redissenyar
el producte final i canviar els
hàbits de consum.
Així, la rendibilitat de
les empreses es fa compatible amb la protecció del
medi ambient i també de les
persones alhora que sorgei-
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La jornada es farà a la Masia de Can Serra. / Localpres

xen noves oportunitats de
negoci.
La jornada porta per
títol ‘Oportunitats de negoci en l’economia circular’
i planteja l’experiència de
tres empreses de prestigi
que han apostat per l’economia circular: Wallapop,
la plataforma de compravenda d’articles de segona
mà entre particulars; Zicla,
fabricant de mobiliari urbà i
senyalització viària; i Axioma

Solucions, que ofereix serveis de logística integral en
material tèxtil i quirúrgic.
Al migdia, Ecologing dirigirà un taller de generació
d’idees empresarials amb
els assistents.
El ‘Rubiemprèn’ començarà a les 9.30 hores amb
la recepció dels assistents
i l’obertura oficial, a càrrec
del regidor de Desenvolupament Econòmic Local,
Rafael Güeto, qui considera

que la jornada és “una proposta molt interessant per
repensar el model d’emprenedoria”.
La trobada s’adreça a
persones emprenedores,
empresaris i responsables
de companyies que volen
conèixer com treballen altres empreses per seguir
sent competitives. L’assistència a la jornada és gratuïta però requereix inscripció
prèvia.
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Immobiliària de Rubí

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

C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78
administracio@finquesorbis.com
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PIS REFORMAT AMB TERRASSA
Situat al Centre de Rubí.
Sup. 60m2, 2 Hab. (1 doble).
Calefacció.
PREU: 115.000€

PRODUCTO DESTACADO

RUBÍ

OFERTA PISO DE LA SEMANA
Vivienda en el centro (zona Celler) de 2 hab. seminueva, calefacción aire acondicionado, balcón, con
plaza de pk, exterior y soleada.
PREU: 126.000€ REF.: D-03036

PIS TOTALMENT REFORMAT AMB PÀRQUING
Situat a la zona de Ca n’Oriol.
Sup. 140m2, 4 hab. (tres dobles i una individual)
2 Banys, Balcó, calefacció. Sense ascensor (2n).
PREU: 165.000€
PISO DE 3 HAB. EN LA SERRETA DE 85M2
TOTALMENTE REFORMADO
Gran balcón. Cocina independiente. Calefacción
y aire acondicionado. Ascensor. Orientación Sur.
Cerca de zona escolar y comercios.

VENTA: 152.000€. Ref.: 11201/D

PLANTA BAIXA AMB PATI
Situat a la zona Centre.
Sup. 105m2, 3 hab. (2 dobles), calefacció i acc.
En molt bon estat, per entrar a viure.
PREU: 175.000€

EXCEL·LENT PIS AMB BALCÓ
Situat a la zona del Progrès.
Sup. 89m2, 3 hab. (2 dobles i 1 indv.)
Balcó, 1 bany i calefacció.
PREU: 155.000€

PRECIÓS HABITATGE
Preciós habitatge de 100m2 i 43m2 de terrassa a peu
de menjador 4 hab, dos banys, finca de 13 anys, pk
plaça gran, Zona Ctra Sant Cugat.
PREU: 220.000€ REF.: D03041
BAJOS – DÚPLEX DE 134M2 DE 4 HAB.
CON AMPLIA TERRAZA Y PK
Situado en la zona de Can Fatjó. Finca seminueva.
2 baños y 1 aseo. Suelos de mármol. Aire
acondicionado. Calefacción por conductos. Terraza
de 35m2. Plaza de parking 12m2. No dejes de
pasar la oportunidad de vivir en una de las zonas
más tranquilas y cotizadas de Rubí.

…Y MUCHOS MÁS

Valorem el seu habitatge - Realitzem contracte
de lloguer i compra - Venda
Tramitem hipoteques - Cèdules d’habitabilitat
Certificats energètics
15 ANYS D’EXPERIÈNCIA

Ps. Francesc Macià nº 80
T. 93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530
www.mrcasas.com

VENTA: 220.000 € Ref.: 11164/D

ACE Inmobiliaria
C/ Monturiol, nº5
T. 93 595 06 99

PRECIÓS HABITATGE
Totalment arreglat a la Zona Mercat de 100m2, 3 hab.
dobles, àmplia cuina amb safareig, balconada, dos
banys, sòls de parquet, calefacció i aire condicionat.
PREU: 133.000€ REF.: D-03016

GUIA IMMOBILIÀRIA

Divendres, 16 de juny de 2017

17

VOLS UN PIS, UNA CASA, UN TERRENY...?
DEIXA DE BUSCAR, TOT EL QUE NECESSITES, A UN COP D’ULL

PISO Z. NORTE
3 hab (2 dob), salón 15m2 a balcón, cocina reform,
lavad, baño reform, gas, alum, roble, gres, asc, sol,
amueblado. Precio: 85.000€

PISO MÚTUA
83m2, 3 hab (2 dob), salón 25m2 a balcón, cocina b,
lavad, baño b, gas, calef, vent alum, suelo gres, asc,
soleado, buen estado. Precio: 140.000€

DÚPLEX C. ORIOL
2 hab dob ext, salon 19m2 a balc, cocina ext a balcón
6m2, baño ref, aseo, gas, calef, a ac, asc, park, trast,
ext, sol, 1995, buen estado. Precio: 150.000€

PISO C. FATJO
107m2, 3 hab dob ext,
salón 24m2 a balcón,
cocina 8m2, patio 6m2, 2
baños (1 suitte), gas, calef,
parquet, asc, park incl,
ext, sol, 2004.
Precio: 176.000€
PISO MARISTAS
133m2, 3 hab dob ex, salón 22m2 a gran balcón 8m2,
cocina 21m2 impec a trza 55m2, 2 baños, parquet, sol
TD, MB estado, 1995.
Precio: 237.000€

PIS A CA N’ORIOL
Pis 2 hab. Cuina i bany reformats, en perfecte estat.
Plaça de pàrquing i traster.
Preu: 110.000€ Ref.: 686-1016

ÁTIC-DÚPLEX AV. ESTATUT
3 hab (2 dobles), 2 banys i cuina office molt àmplia.
Saló-menjador amb sortida a balcó i terrassa a 2a
planta. Plaça de pàrquing inclosa al preu.
Preu: 184.000€ Ref.: 686-1025

A ESTRENAR CA N’ORIOL
Planta baixa totalment reformada. 3 habitacions. Salómenjador de 20m² amb sortida a balcó. Bany i cuina
amb molta llum.
Preu: 129.000€ Ref.: 686-1011

ZONA SERRETA
Átic conservat! 2 hab. Saló-menjador amb sortida a
terrassa àmplia amb barbacoa. Molta llum i boniques
vistes. Preu: 85.000€ Ref.: 686-1029

PLANTA BAIXA A ESTRENAR
De 75 m² amb 2 hab. dobles i pati de 15 m². Garatge
privat amb entrada directa a l’habitatge. Ubicada molt
a prop estació FGC. Preu: 125.000€ Ref.: 686-1001

Pis de 77m2, dues habitacions dobles, i una tercera
molt petita, ampli menjador, cuina independent
office amb sortida a safareig i bany complet. Amb
tota mena de serveis al seu
voltant. Zona Biblioteca.
Preu: 75.000€ Ref.: D6336
Pis de 65m2, tres
habitacions, menjador de
15 m2, cuina independent
de 4 m2 i bany (reformat).
Dos balcons, sortida des
de menjador i habitació
doble. Finca amb ascensor.
A un preu irresistible! Zona
Mercat. Preu: 105.000€ Ref.: DV1986
Pis al centre de Rubí de
77m2, dues habitacions
dobles, gran menjador
amb molta lluminositat,
cuina petita reformada i
dos banys (un en habitació). Rebost. Petit balcó
tancat. Finca amb ascensor. Davant Escardívol zona d’aparcament gratuïta.
Zona Centre. Preu: 119.000€ Ref.: DV1976
Pis de 85m2, dues habitacions dobles, amb sortida
a terrassa, menjador de
20 m2 i cuina independent de 6m2 totes dues
amb sortida a balcó,
bany reformat i lavabo de
cortesia. Terrassa de 6m2.
Pàrquing i traster a la mateixa finca. Zona Av. Estatut.
Preu: 150.000€ Ref.: DV1957
Local de 90m2 en traspàs
per 40.000€ amb lloguer
de 1.200€. Situat al carrer
Major. Amb planta baixa
més sòtan. Amb sortida
de fum. Activitat gelateria.
Zona Centre.
Preu: 40.000€
Ref.: DL1830
Propietari! Vols llogar el teu pis?
Tenim molta demanda de pisos de lloguer
i molta experiència en aquest àmbit!
Confiï en nosaltres i llogui sense problemes!

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

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

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

Antonio Rodríguez Mena,
62 años

La mejor
de tus
sonrisas

“Excelentes profesionales además de un trato
amable y cernano.”
Atendido por: Dr. Fuertes (implantología)

Antonia Ruiz Carmona,
64 años

“Encantada con el trato y muy contenta con el
resultado, ¡recomiendo esta clínica!”
Atendida por: Dra. Gadea (estética dental)
Dr. Fuertes (implantología)

Sandra Hernández González,
35 años

“Clínica totalmente recomendable por su gran profesionalidad. Fantástico equipo en Unidental Rubí”
Atendida por: Dr. Santos (rehabilitación y periodoncia)
Dra. Baquero (ortodoncia)

SALUT I BELLESA
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Inﬁltraciones médicas
Las infiltraciones son una
técnica a través de la cual
se hace llegar la medicina
a través de una inyección
alrededor de los tendones
o a las articulaciones inﬂamadas o dolorosas.
Hay diversos tipos de
inﬁltraciones.
Las más frecuentes son
aquellas en las
que usamos

corticoides (potentes antiinﬂamatorios) junto a un
anestésico local. Al poner el
medicamento directamente
en el lugar que duele, no es

necesario tomar pastillas u
otros tratamientos concentrándose éste donde más
hace falta. Así disminuimos
mucho los efectos secundarios de los fármacos sobre
el cuerpo.
Van muy bien para el
hombro doloroso, codo de
tenista o epicondilitis, túnel
carpiano, dolor de cadera,
rodillas y dolor en el talón
del pie.
Es
una técnica sencilla y rápida
(2-3 minutos), poco
o nada dolorosa y
que no requiere
preparación previa.
Habitualmente son
suﬁcientes 1 o 2 inﬁltraciones para mejorar o resolver el
proceso, pudiéndose
repetir más adelante
si es necesario.
Otro tipo de inﬁltraciones son con ácido hialurónico. Tiene un efecto ‘lubricante’ para los procesos
de artrosis o degeneración

del cartílago. Sus principales
indicaciones son:
- Personas con artrosis
leve-moderada que tengan
un dolor en la rodilla que
les impide en algunas de sus
actividades diarias.
- Pacientes operados por
alguna lesión de la rodilla
(meniscos, ligamentos, etc.)
durante el periodo de rehabilitación.
Estas últimas mejoran

el dolor y tratan de curar el
origen del problema mejorando el líquido articular y
nutriendo las estructuras
como el cartílago. Su efecto puede durar de meses a
un año según el estado de
nuestros huesos.
Dra. Cira Vera
Especialista
Medicina Esportiva
Elit Centre Mèdic
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Amor de madre

Mika fue recogida de la calle
junto con sus tres cachorros
Zeppelin, Roberta y Angie. A
pesar de las adversidades y
de las lesiones que presentaba, Mika protegió y cuidó
de sus crías hasta nuestra
llegada y posterior captura.
Es una mamá protectora
que ha demostrado no tan
solo con los suyos sino con
otros pequeños que hemos
rescatado como ese instinto
innato hace de ella que esté
dispuesta a acudir al reclamo
de otros bebés a través de las
jaulas de aislamiento. Mika
es una gata especial, preciosa, buena, dócil y con un
comportamiento excepcional
que se merece un futuro en
un hogar y qué mejor regalo
para ella que este fuese en
compañía de alguno de sus
hijos.
Mika fue tratada de sus
lesiones en los ojos en el
Hospital Clínic Veterinari de la
UAB para tratar de salvar uno
de ellos, aunque ya era demasiado tarde, lo tenía perdido
y tuvimos que proceder a
cerrarlo. En el otro ojito presenta una lesión antigua que
ya está curada y no le impide
llevar una vida normal.

ofrece el poder determinar
valores reales a las pruebas.
Todos nuestros gatos se entregan en adopción testados,
vacunados, con chip y esterilizados, y en el caso de los
cachorros, su esterilización se
realizará a partir de los cinco
meses. La esterilización les
evitará problemas tumorales
en el futuro en el caso de
las hembras y conductas de
marcaje en los machos, además de posibles contagios y
camadas indeseadas.
Si quieres conocer a Mika
y sus pequeños, ponte en
contacto 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

Tanto Mika como Zeppelin, Roberta y Angie están en
adopción, adopciones responsables que promovemos
desde Rodamons de Rubí,

tras pasar por un proceso de
cuarentena en aislamiento,
tras el cual se realizan los
test de leucemia e inmunodeﬁciencia, garantía que nos

PUBLICITAT
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SERVEI D’ASSEGURANCES
Montserrat, 15

AUTO
Rubí
93 697 44 13

EL TEU COTXE,
ESPAI PROTEGIT
Amb l’assegurança d’auto
del RACC, deixaràs enrere
els imprevistos a la carretera.

La teva assegurança
gratis tot l’estiu
si la contractes ara.

El contingut d’aquest anunci no té valor contractual. Subjecte a les condicions de la campanya disponibles a www.racc.cat. RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agència d’Assegurances Exclusiva d’AMGEN
SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., i autoritzada per a operar en el ram de les assegurances de vida amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. A
més, comercialitza assegurances de decessos, mascotes i comerç d’AMSYR AGRUPACIÓ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., segons l’acord de col·laboració subscrit entre les dues entitats asseguradores, en
virtut de l’article 4.1 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Registre en la D.G.S.F.P. amb el número: C0708A58201740.
auser-sol-17060143.pdf
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LLOGUER I VENDA
SE TRASPASA BAR totalmente
equipado en Rubí con licencia

para empezar de inmediato.
639.960.234

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
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TEATRE

El fes�val Teatre sense teatre atreu centenars
de rubinencs en la seva segona edició
niment més d’un cop a
l’any, ja que prefereixen
oferir una programació més
completa.
De cara a la propera edició, els agradaria introduir
novetats com un espectacle
de gran format a la nit. A
més, des de la Companyia

LARA LÓPEZ

Milers de rubinencs i rubinenques van gaudir el
passat cap de setmana del
fes�val Teatre sense teatre
en la seva segona edició, un
esdeveniment amb 10 espectacles de teatre, dansa
i circ per a públic familiar i
adult que van traslladar novament les arts escèniques
als carrers de Rubí. Entre
divendres i diumenge, el
fes�val va portar espectacles gratuïts combinats amb
altres de preu reduït de
companyies professionals
i alguna de teatre amateur.
Un dels impulsors del festival, Jordi Madaleno, ha
valorat molt posi�vament
la rebuda del públic i s’ha
mostrat sa�sfet per la gran
qualitat dels espectacles,
alguns d’ells premiats i de
gira per tot el món.
Quatre espais de la localitat van acollir els diferents espectacles. A la
plaça Doctor Guardiet es
van representar ‘Mulïer’, de
la Companyia Maduixa, un
emo�u espectacle de dansa
sobre xanques guanyador
de dos premis Max i interpretat per cinc ballarines; ‘A
mi no me escribió Tennesse
Williams’, de G. Alonso i
Marc Rosich, una història
sobre una dona que con-

La plaça Doctor Guardiet va acollir diversos espectacles gratuïts. / J.A. Montoya

fessa les seves desil·lusions;
i ‘Suite’, un espectacle de
pallassos de la Companyia
Pepa Plana. També van tenir lloc els espectacles ‘Spa
Beach* Work in progress’,
humor i improvisació a
càrrec d’Enric Casso de la
companyia La Tal; ‘Rien à
dire’, un diver�t espectacle sense diàleg amb un
únic personatge dins d’una
casa sense parets; i, ﬁnalment, ‘L’home que perdia
els botons’ de Circ Pànic,
en substitució de ‘Pelat’
de Joan Català, baixa a la
programació a causa d’una
lesió de l’actor.
L’Ateneu va acollir dos

espectacles de pagament:
l’obra coral ‘Les alegres
casades de Windsor’, de la
companyia Parking Shakespeare; i ‘Terror y miseria en
el primer franquismo’, proposta amateur de la companyia rubinenca Esbarjo, on
interpreten històries quo�dianes dels supervivents de
la Guerra Civil. Finament,
el Celler va acollir l’obra
musical sobre una diva
de la música negra, ‘Mrs
Brownie’, de la Companyia
Teatre Nu i Laura Guiteras;
mentre que la Companyia
Farrés Brothers va interpretar a l’escola Schola dues
sessions de l’espectacle

David Guapo porta a Rubí
el seu espectacle d’humor
L’humorista David Guapo
arriba aquest diumenge
al teatre municipal La Sala
per representar el seu espectacle ‘#quenonosfrunjanlaﬁesta II’. Es tracta d’un
monòleg diver�t, en el qual
l’humorista, a més de repassar situacions quo�dianes
còmiques, mostra el seu do
com a cantant. David Guapo,
que combina teatre i televisió, pujarà a l’escenari el 17
de juny a les 21 hores.
El preu de les entrades
és de 20 euros i es poden
comprar al web de Ticketea,
divendres a la tarda a les
taquilles de La Sala o una
estona abans de l’inici de
l’espectacle. / DdR

La Tal conviden els grups
teatrals rubinencs a sumar-se a l’esdeveniment.
Per exemple, els agradaria
comptar amb la companyia
de dansa Factoria Mascaró,
del coreògraf Jordi Rubio,
segons explica el programador del fes�val.

A més de fer espectacles escènics, David Guapo s’ha fet un lloc en
diferents programes de televisió. / Cedida

familiar ‘Tripula’. Aquesta
diversitat de propostes és
clau per explicar l’èxit del
fes�val: “El teatre de carrer
és per a tots els públics, fet
que democra�tza el teatre”,
aﬁrma Jordi Madaleno. Els
organitzadors descarten
realitzar aquest esdeve-

‘Spà Beach* Work in progress’, del rubinenc Enric Caso, es va representar al solar del Centre Democrà�c Republicà. / J.A. Montoya
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Els Gegants de Rubí participen
en la trobada gegantera de Sarrià

art

Borràs exposa escultures sobre la
imatge de la dona a l’Àfrica negra

Una de les escultures. / Cedida

La Trobada va comptar
amb la participació d’una
vintena de colles, majoritàriament de la ciutat de
Barcelona, però també arribades des d’altres punts
de Catalunya com Cabrera
de Mar, Alp, Manresa o
Sant Llorenç d’Hortons, i
fins i tot de Mallorca.
Després de la Plantada,
es van iniciar dues passejades simultànies de les

Agenda

································································
DiVENDRES - 16 de juny
-Tots els governs menteixen
Dins del documental del mes. A les 19h al
Celler (c. Pintor Coello, s/n). En VOSC.
-‘El guardián invisible’
Cinema del Cicle Gaudí a les 21h a La Sala (c.
Cervantes, 126). Preu: 3€.
-Festival de blues
Act uaci ó de M emp h is Tra in i Ap ` res
Minuit&Cece Gianotti. A partir de les 21h a
la pl. Anselm Clavé. Org: Societat de Blues
de Rubí.
-Observacions astronòmiques nocturnes
A càrrec d’Amics de l’Astronomia TRI-A. A les
21.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

································································
DiSSABTE - 17 de juny
-Mercat Numismàtic
Espai d’intercanvi i compravenda de moneda.
De 9h a 14h a la pl. Nova del Mercat. Org.:
Associació Numismàtica de Rubí.
-Taller de robòtica familiar
‘El ventilador’, a càrrec d’Inventem, Play&Learn.
A les 11h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
-Festival de blues
Jam Session a les 12h a la pl. Anselm Clavé.
Org: Societat de Blues de Rubí.

trobar representacions de
dones que van al mercat
carregades de farcells i objectes al cap, entre altres
escultures.
La mostra es podrà visitar a l’espai d’art La Claraboia, ubicat al carrer Sant
Miquel, 9, fins al 3 de juliol.
L’horari de visites serà els
dies feiners de 19 a 21 hores
i els festius de 12 a 14 hores
i de 19 a 21 hores. / DdR

L’il·lustrador Ignasi Blanch mostra
la seva obra a l’Espai de Llibres

Els Gegants de Rubí, a la plantada de Gegants a Sarrià. / Cedida

Els Gegants de Rubí van
assistir el passat cap de
setmana a la Trobada Gegantera del 30è aniversari
dels gegants de Sarrià, en
Gervasi i la Laieta, parella
de figures que representen
un pagès i una pagesa de
final del segle XIX, representatius d’aquestes dues
viles, actualment unificades en el districte de
Sarrià-Sant Gervasi.

L’artista rubinenc Pep Borràs
inaugura el 22 de juny una
exposició sobre la imatge de
la dona a l’Àfrica negra. Sota
el títol de Soko, que significa
mercat en la llengua suahili,
que es parla en molts països
africans, Borràs ha preparat
un conjunt de 25 peces escultòriques.
La majoria de figures
tenen la fusta com a principal material i es poden

colles participants pels carrers de Sarrià, que es van
unificar al carrer Major.
La cercavila de gegants
va acabar a la plaça de
Sarrià amb la presentació
de les colles participants,
els parlaments de rigor i els
balls de les diferents colles.
El ball final conjunt de totes les entitats va posar el
punt final a la trobada de
Sarrià. / DdR

-Ciutat imaginada
Dins del cicle obert per famílies. A les 18h al
Celler (c. Pintor Coello, s/n).
-Festival de dansa oriental ‘bellywood’
Dansa del ventre, dansa tribal i dansa de
l’Índia. A les 18.30h al Casal Popular (c. Pere
Esmendia, 1). Preu: 6€. Org.: Kuidat.
-Dones de cor
Concert per celebrar el 5è aniversari del cor.
A les 20.30h al Museu Vallhonrat (pl. Montserrat Roig).
-Festival de blues
Actuació de Blues Messengers&Julio Lobos i
Alex Zayas Band. A partir de les 21h a la pl. Anselm Clavé. Org: Societat de Blues de Rubí.
-‘#quenonosfrunjanlafiesta II’
A càrrec de l’humorista David Guapo. A les 21h
a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 20€.

································································
DiUMENGE - 18 de juny
-‘Fem la nostra ratafia’
Sortida als boscos de Sant Muç per recol·lectar
herbes aromàtiques. A les 10.30h a l’edifici
Ressò (av. Can Tapis, 91).
-Festival de blues
Carla Sunday Trio a les 12h a la pl. Anselm
Clavé. Org: Societat de Blues de Rubí.
Actuació de Wax&Boogie Rhytm. A les 20h
a la pl. Anselm Clavé. Org: Societat de Blues
de Rubí.

································································
DiMARTS - 20 de juny

Lectors al tren! Espai de Llibres va
inaugurar la setmana passada una
exposició de dibuixos de l’il·lustrador
Ignasi Blanch, en la qual es poden
veure imatges del llibre ‘Podries’, de
Joana Raspall, i del llibre ‘La cançó de
les balances’.
Blanch va estar present en la
inauguració de la mostra, en la qual
també va participar Roser Tutusaus,
que va fer la lectura d’un poema i una
cançó, i Patric de San Pedro, editor de
Takatuka, que va explicar el procés de
selecció de textos. / DdR

Il·lustració d’Ignasi Blanch. / Cedida

-Hora del conte
‘Contes del mar’ a càrrec d’Ana Belén Jarillo.
A les 17.30h i a les 18.15h a la Biblioteca (c.
Aribau, 5). Per a infants d’1 a 4 anys.
-Cloenda programa XPRSA’T
Amb la participació de Carolina Alabau. A les
18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

································································
DiMecres - 21 de juny
-Dia europeu de la música
Actuacions d’alumnes de l’Escola de Música
Pere Burés. A partir de les 19h a la pl. Catalunya,
el c. Pere Esmendia i l’estació de FGC.
-30è aniversari de l’Associació d’Astronomia
TRIA-Rubí
‘Descobriment de les ones gravitatòries i dels
forats negres a l’Univers per LIGO’, a càrrec
del Dr. Jordi Miralda, investigador de l’Institut
d’Estudis Avançats de la Generalitat. A les 19h
a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
-Concert musical amb Hidrogenesse
A les 19h a la terrassa de la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-‘Bebiendo limonada’
Presentació del llibre a càrrec de Yolanda
Ferrer. A les 19h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.:
Oncolliga Rubí.

································································
DiJOUS - 22 de juny
-‘Bebiendo limonada’
Presentació del llibre a càrrec de Yolanda
Ferrer. A les 19h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.:

Exposicions
-Homenatge a García Lorca
Exposició dels alumnes d’edRa. A edRA fins
al 14 de juliol (c. Joaquim Blume, 28). De 9h
a 21h de dilluns a divendres.
-‘RrubibaRroc’
Exposició de l’artista Anna Tamayo. Fins al
30 de juliol al Celler (c. Pintor Coello, s/n).
Inauguració 9 de juny a les 19h. Divendres
de 18h a 21h, dissabtes de 12h a 14h i de
18h a 21h i diumenges d’11h a 14h.
-‘Porta oberta/ Frontera tancada’
Exposició sobre el dia a dia dels refugiats en
un camp. A càrrec d’Open Cultural Center
i OV. De l’1 al 30 de juny a la Biblioteca (c.
Aribau, 5). Al matí de dimecres a dissabte de
10h a 14h i a la tarda de dilluns a divendres
de 16h a 21h.
-Records i llocs
Exposició de pintura de M. Eulàlia Matas.
Fins al 30 de juny al Centre Tècnic de Rubí
(av. L’Estatut, 130). De dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 16h a 19h.

Oncolliga Rubí.
-‘Com es bull una granota’
Presentació del llibre a càrrec d’Òscar Andreu
i Lídia Juste. A les 19.30h al Racó del Llibre (c.
Dr. Robert, 12).
-Dia mundial de les persones refugiades
A les 22h als jardins de l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

CULTURA
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Tamayo mostra la bellesa
amagada de Rubí al Celler
REDACCIÓ

L’artista Anna Tamayo va
presentar al Celler la mostra
‘RrubibaRroc’, un projecte
pictòric amb el qual la pintora rubinenca ha volgut
retratar Rubí i revelar la
bellesa que amagada de
la ciutat. La mostra es va
inaugurar el divendres i
reuneix nou pintures de
gran format inspirades en
el paisatge urbà de Rubí que
es completen amb textos,
esbossos i altres materials
u�litzats durant el procés
crea�u.
L’artista local ha combinat la pintura de panoràmiques espectaculars
amb visions més ín�mes. El
resultat de la mostra és una
combinació d’espais i arquitectures plena de contrastos
i clarobscurs que evoquen la
diversitat i el canvi permanent propis del barroc.

El passat mes de març,
Tamayo va tancar-se al Celler per començar a treballar
a RrubibaRroc sense cap
idea preconcebuda, a l’espera que les localitzacions
escollides i la seva pròpia
experiència estè�ca sobre
la ciutat anessin conﬁgurant
les noves obres. Per dotar
aquestes pintures de major
expressivitat, l’artista ha
fet servir una tècnica mixta
que combina oli, acrílic,
purpurina, encàus�ca, esgraﬁat i collage sobre fusta.
D’aquesta manera ha donat
forma a un projecte singular
on, tot i així, el públic pot reconèixer elements comuns
a la seva obra, com són les
casetes es�litzades dibuixades en primer pla.
“Estic molt satisfeta
del resultat, és un treball
de mesos i el resultat és
espectacular”, ha explicat
l’ar�sta rubinenca. Segons

La inauguració va aixecar molta expectació. / Localpres

El pintor rubinenc
Jordi R. Salart exposa
‘Més lligams’ a Barcelona
El pintor rubinenc Jordi
R. Salart està exposant
la mostra ‘Més lligams’ a
l’Olivart Art Gallery, situada al carrer Banys Vells,
6, de Barcelona. Es tracta
d’una nova exposició de
pintures, que dona con�nuïtat a la mostra ‘Lligams’
que es va poder veure a la
mateixa galeria el 2015.
En aquesta mostra, R.
Salart mostra 14 noves
creacions abstractes a través de les quals expressa
el que han estat per ell les
relacions amb persones
del seu entorn, familiars o

amistats i ﬁns i tot amb les
seves mascotes. També hi
ha una pintura inspirada
en l’actriu i vedet Tina de
Jarque.
‘Més lligams’ es pot
veure a Barcelona ﬁns al
pròxim 1 de juliol. L’horari
de la galeria és de 13.30
a 20 hores de dimarts a
dissabte.
Jordi R. Salart ha estat
alumne de l’Escola d’Art i
Disseny (edRa), on va fundar el col·lec�u Container.
També ha estat professor
de pintura a l’escola Ramon Llull. / DdR

el crí�c ar�s�c, Isidre Roset,
Tamayo ha aconseguit “revelar la bellesa mitjançant
el caos que s’oculta a l’arquitectura i el teixit urbà”.
A la inauguració de la
mostra, hi va assistir l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez,
que va elogiar la pintora, i el
regidor de Cultural, Moisés
Rodríguez.

La mostra es podrà visitar ﬁns al 30 de juliol al Celler. / Localpres
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‘Bebiendo limonada’, un recull
de relats sobre l’experiència
d’enfrontar-se a un càncer de mama
Yolanda Ferrer, presidenta d’Oncolliga
Rubí, presentarà dimecres vinent ‘Bebiendo limonada’,
un llibre que recull
42 relats, una selecció de reflexions,
emocions, pensaments i experiències que l’autora va
anar acumulant al
llarg del 2012, l’any
en què es va enfrontar a un càncer
de mama.
El llibre neix a
partir d’un blog amb
el mateix títol que Ferrer
va iniciar quan va sentir
la necessitat d’explicar
les seves experiències,
reflexions i estats d’ànims
mentre lluitava contra la
malaltia. “Si la vida et dona
llimones, fes-te’n un fart,

Rubí acull el lliurament dels Premis
Nacionals de Cultura 2017
L’APUNT

per Anna Tamayo

de llimonada”, explica la
rubinenca.
La presentació de l’obra
tindrà lloc el 21 de juny a
les 19 hores a l’Ateneu i
comptarà amb la participació de l’escriptora rubinenca Maite Núñez. / DdR

Òscar Andreu presenta ‘Com es
bull una granota’ al Racó del Llibre
El comunicador audiovisual
Òscar Andreu, conductor
del programa ‘La competència’, de Rac1, presenta
el 22 de juny a Rubí el seu
llibre ‘Com es bull una granota i altres relats’.
La presentació anirà a
càrrec de l’autor i de la peri-

Cultura
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odista rubinenca Lídia Juste, i serà al Racó del Llibre,
al carrer Doctor Robert, 12,
a les 19.30 hores.
Entre els relats escrits
per Andreu, hi ha el d’un
jove que fa el viatge de
casament tot sol a Las
Vegas, una intel·lectual
que se sent atreta pels
ximples, un home que camina sense destí per la
C-58 o una plaga d’algues
tòxiques localitzada en un
càmping i que amenaça
de propagar-se. Aquestes
són només algunes de les
històries dels 21 relats que
conformen ‘Com es bull
una granota’. / DdR

Fotografia de família de guardonats i autoritats. / Iban Coca

redacció

Josep Cots, Maria Espeus, la
Fundació Apel·les Fenosa,
Joan Francesc Mira, Hèctor
Parra, Raimon, Carles Santamaria, el Secretariat de
Corals Infantils de Catalunya
(SCIC), Albert Serra i Emma
Vilarasau han rebut aquest
dimecres a Rubí el Premi
Nacional de Cultura 2017,
la distinció més rellevant
en l’àmbit de la cultura que
atorga cada any el Consell
Nacional de les Arts i la Cultura (CoNCA).
L’acte de lliurament ha
tingut lloc al teatre municipal
La Sala i ha estat retransmès
en directe per Televisió de
Catalunya. La cerimònia ha
sigut presidida pel president
de la Generalitat, Carles
Puigdemont, acompanyat
pel regidor de Cultura, Santi
Vila, el president del CoNCA,
Carles Duarte, i l’alcaldessa
de Rubí, Ana M. Martínez.
Presència rubinenca
El vent ha estat l’eix vertebra-

dor de la cerimònia de lliurament dels premis d’enguany.
El cantautor Roger Mas ha
interpretat com a obertura
el tema ‘Veles e vents’ de
Raimon, acompanyat pel
pianista Xavi Lloses, un cor
de nens cantaires del SCIC i
dues ballarines de l’Esbart
Dansaire de Rubí, Maria
Oliván i Andrea Pey.
El músic islandès instal·lat
a Catalunya, Halldór Már, ha
finalitzat la cerimònia amb
la cançó en anglès ‘El vent,
també’ de Raimon. El con-

junt femení Las Migas, que
ha cantat ‘He mirat aquesta
terra’, ha afegit el contrapunt
musical de la vetllada en el
moment dedicat a recordar
les persones de l’àmbit cultural que ens han deixat aquest
any. Entre aquests, el primer
record ha estat per l’escriptor
i traductor rubinenc Francesc
Alujas.
Ana M. Martínez ha mostrat la seva satisfacció pel
fet que la ciutat hagi estat
escollida per acollir aquest
acte.

La cerimònia ha recordat les persones de l’àmbit cultural que ens
han deixat enguany, entre ells el rubinenc Francesc Alujas. / Televisió
de Catalunya

He tingut la sort de gaudir
del lliurament de premis de
Cultura 2017. L’escenari va
aconseguir que tots fóssim
conscients de la fragilitat i
de com són de fugisseres les
muses que inspiren tots els
actes creatius. Blanc, blanc
trencat, blanc de somnis i
blanc de blancs. Eteri, llunyà
i proper com una poesia onírica, on les ombres s’amaguen al petit racó que el sol
no il·lumina. Una posada en
escena magnífica, que em
va recordar a una fa molts
anys al Teatre Lliure. En
aquell cas es recreava ‘Un
somni d’una nit d’estiu’. El
pati de butaques de La Sala
es va convertir dimecres en
aquell bosc màgic de l’obra
de Shakespeare. Puck va fer
de les seves també, vessant
l’elixir de la revelació, que
ens mostrava a tots l’enorme incidència del fet cultural, el rigor i la seriositat necessària per dur-lo a terme,
les grans renúncies també
necessàries, implícites, per
abordar el bell camí de la
cultura, en qualsevol disciplina. Puck ens va dur a tots els
espectadors a una clariana
en el bosc de nit on podíem
albirar les estrelles, la negror
de la nit i la pluja fresca de
les idees. Tot això era revitalitzant, molt... Com va dir
Gemma Ruiz, presentadora
de l’acte, sense cultura se’ns
faria fosc, abaixaria el teló,
s’apagarien els llums... Quan
en acabar l’acte, el sol desapareixia i Puck tombava ja la
cantonada d’un carrer molt
conegut per als rubinencs,
em va fer l’ullet i va desaparèixer, i això em va omplir de
joia i d’orgull.

cinema

Torna el Cicle Gaudí amb ‘El guardián ‘Tots els governs menteixen’ és
invisible’, un ‘thriller’ de misteri
el documental del mes al Celler
Dirigida per Fernando González Molina, ‘El
guardián invisible’ és la propera pel·lícula programada al teatre La Sala dins del Cicle Gaudí
de cinema de producció catalana. El nou film
del director de ‘Palmeras en la nieve’ està ambientat a la localitat navarresa d’Elizondo i gira
al voltant de l’assassinat d’una adolescent. Les
actrius Marta Etura i Elvira Mínguez donen vida
a la història acompanyades per Francesc Orella,
conegut pel seu paper de Merlí a la sèrie de TV3
del mateix nom. La projecció de la pel·lícula
serà aquest divendres a les 21 hores a La Sala i
les entrades tenen un preu de 3 euros. / DdR

Fotograma de la pel·lícula de González Molina.

El Celler acull aquest divendres a les 19 hores una nova
projecció dins del cicle El
documental del mes: ‘Tots
els governs menteixen’.
Dirigit per Fred Peabody,
el llargmetratge prova de
posar cara i veu als noms
que hi ha darrere de temes
tan polèmics com el cas
Snowden, les fosses comunes a la frontera amb Mèxic
o la violació del dret a la

Imatge del cartell del film.

intimitat dels ciutadans.
Els protagonistes de la
pel·lícula són periodistes
d’investigació de mitjans
independents dels Estats
Units que defensen el dret
dels ciutadans a accedir a
una informació lliure d’interferències, contrastada i
honesta. ‘Tots els governs
menteixen’ es projectarà en
versió original subtitulada
en català. / DdR

CULTURA
MÚSICA

El IV Fes�val de Blues de Rubí arrenca
divendres amb un potent cartell musical
Grups i ar�stes de renom internacional actuaran en aquesta
cita musical que vol arribar a públic de totes les edats
CRISTINA CARRASCO

Amb un potent cartell musical
a l’alçada de grans ciutats com
Barcelona, aquest divendres a
la tarda arrenca el IV Fes�val de
Blues de Rubí, organitzat per la
Societat de Blues de la ciutat. Tots
els concerts programats �ndran
lloc a la plaça Anselm Clavé i són
oberts al públic.
Formacions i ar�stes de renom
internacional actuaran durant el
fes�val a la nostra ciutat. “La proposta s’ha anat consolidant, tant
pel que fa al públic com en l’àmbit
musical”, explica Carles Pujante,
president de la Societat de Blues,
qui assenyala que “la qualitat del
fes�val s’ha anat estenent i cada
cop són més els músics interessats
a tocar”.
La formació madrilenya Memphis Train serà l’encarregada d’obrir
el fes�val aquest divendres a les
21 hores. Es tracta d’una banda de
rhythm and blues molt jove, però
d’un gran nivell, i amb inﬂuències
dels grans de la música negra. El
grup, que acaba de llençar el seu
segon àlbum, ja s’està fent un
nom en el món del blues.
El plat fort de la nit de divendres arribarà a les 22.30 hores
amb el concert d’Aprés Minuit
& Cece Gianno�. El cantant canadenc Après Minuit oferirà un
repertori de temes nous i an�cs
que recuperen les arrels més
blues-rock i que conformen el seu
úl�m disc. Per la seva banda, Cece
Gianno�, guitarra i veu, estarà
acompanyat per Francesc Chaparro (bateria), Pepe Sáez (baix),
Joan Pau Cumellas (harmònica) i
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A l’esquerra, Alex Zayas; a la dreta el grup Wax & Boogie Rhythm Combo / Cedida

Fernando Tejero (piano i orgue).
Dissabte a les 21 hores serà
el torn d’un dels concerts més
potents del cartell del festival:
el de Blues Messengers & Julio
Lobos. Els Blues Messenger, al
costat de la seva líder original
Big Mama Montse, va ser una
de les bandes pioneres de blues
a Catalunya i a la resta de l’estat
espanyol a principis dels anys 90.
Una formació amb molta solera
que estarà acompanyada de l’incombus�ble Julio Lobos, teclista
i cantant que ha col·laborat amb
ar�stes com Jimmi Page, Fermín

Els concerts són
gratuïts i �ndran
lloc a la plaça
Anselm Clavé

Muguruza o Raimundo Amador,
entre molts altres.
La nit de dissabte ﬁnalitzarà
amb el concert d’Alex Zayas Band,
previst per a les 22.30 hores. Alex
Zayas torna a Rubí després d’una
nova gira per Canadà i els EUA,
on ha actuat a les sales més pres�gioses. Zayas és un dels ar�stes
més internacionals de l’escena de
la música afroamericana, arribant
a ser teloner del mateix rei del
blues, BB King. La banda oferirà al
públic rubinenc la seva explosiva
barreja de blues, funk i soul.
El fes�val con�nuarà diumenge a les 12 hores amb l’actuació
de Carla Sunday Trio, qui oferirà
als assistents un viatge a través
del soul, el blues i la música negra
més selecta.
Finalment, la formació europea Wax & Boogie Rhythm Combo

posarà a par�r de les 20 hores el
punt ﬁnal a aquesta quarta edició
del fes�val. Es tracta d’un concert
dirigit a un públic familiar, que podrà gaudir del boogie woogie dels
30, el swing dels 40 i el rhythm
and blues dels 50, amb la potent
veu de Ster Wax acompanyada
per músics de recorregut internacional.
Pujante anima els rubinencs a
gaudir d’un fes�val que cada cop
atreu més gent d’altres ciutats i
que espera continuar creixent.
“Volem que el Fes�val de Blues
de Rubí sigui una festa per tota
la ciutat i que s’estengui a altres
places del municipi en properes
edicions”, apunta el president de
la Societat de Blues, qui aposta
per Rubí com a relleu del mí�c
festival de Cerdanyola ja desaparegut.

BREUS
Dones de Cor celebra
5 anys amb un
concert als Jardins
del Museu Vallhonrat
L’agrupació coral Dones de Cor
celebrarà aquest dissabte 17 de
juny el seu 5è aniversari amb un
concert gratuït als jardins del
Museu Vallhonrat.
El cor, sota la direcció de
Quim Sabater i amb Raquel Portales al piano, interpretarà peces
de compositors reconeguts com
Léo Delibes, Antonin Dvorák o
el català Eduard Toldrà. L’actuació con�nuarà amb la popular
‘What a Wonderful World’ de
George D. Weiss i Bob Thiele;
‘Alfonsina i el Mar’ d’Ariel Ramirez amb lletra de Félix Luna;
‘Cançó de Faroner’ de Josep Vila
i Miquel Desclot i ‘Beau�ful That
way’, inclosa a la banda sonora
de ‘La vida és bella’ del compositor italià Nicola Piovani.
El concert �ndrà lloc a les
20.30 hores i l’entrada és lliure.
Després de l’actuació es repar�rà coca i cava. / DdR

El GCMR-CER presenta
un Butlle� dedicat
als primers alcaldes
del franquisme
El Grup de Col·laboradors del
Museu de Rubí-Centre d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER)
presentarà el 22 de juny a les
20 hores a l’auditori Vallhonrat
el nou Butlle� de l’en�tat. La
publicació tracta sobre la trajectòria dels primers alcaldes
del franquisme a Rubí ﬁns a Miquel Rufé i inclou ar�cles dels
historiadors rubinencs Eduard
Puigventós i Ramon Batalla.
A més, la revista, que ja
arriba al número 68, també
conté una interessant entrevista a Miquel Llugany, primer
batlle democràtic, realitzada
per Guifré Lloses. / DdR
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CULTURA POPULAR

ENTREVISTA A NÚRIA VENTURA, PERIODISTA

Una trentena de rubinencs
impulsen una nova entitat
d’animació cultural

“No canvio la immediatesa i la
màgia de la ràdio per res del món”
LARA LÓPEZ

Fotograﬁa de grup del col·lectiu amb el Bòdum. / M.C.

MARTA CABRERA

Uns 35 rubinencs han constituït una nova entitat local sota
el nom Associació d’Animació
Les Anades d’Olla de Rubí,
amb la intenció de ser un grup
actiu d’animació al carrer.
El primer que volen fer és
construir una nova bèstia del
foc: el Bòjum, coincidint amb
el 40è aniversari de la creació
del Bòdum, una escultura de
l’artista Pep Borràs: “Amb el
Bòjum donem vida al Bòdum
i el convertim en cultura
popular, serà una bèstia que
interactuarà amb l’aigua, el
foc i l’aire”, ha explicat un dels
impulsors de l’entitat, Jaume
Comas.
El Bòjum, que es començarà a construir a la tardor, no
s’inaugurarà ﬁns a la celebració dels 40 anys del Bòdum,
el 25 de juny del 2018. La
nova bèstia tirarà aigua per
la trompa en correaigües i
activitats infantils; traurà foc
pels queixals i per darrere en
correfocs; i llençarà caramels,
confeti i bombolles de sabó
en la Cavalcada dels Reis,
Carnaval o altres activitats
festives o infantils: “Serà el
germà bessó del Bòdum, una

bèstia festiva per la ciutat”.
A banda d’aquest gran
projecte, l’entitat està oberta
a treballar conjuntament amb
altres entitats que vulguin tirar endavant un projecte però
que no tinguin prou mitjans
per fer-ho.
Per exemple, una de les
accions que farà l’entitat durant aquesta Festa Major és
participar en el Seguici per
ajudar la colla gegantera d’El
Pinar a portar la geganta Lola:
“Al barri ara no tenen portador de la geganta i nosaltres
treure’m la Lola en el Seguici
i en la Trobada de Gegants, a
més de la Festa Major de Sant
Roc”, aﬁrma Comas.
Un altre projecte que
tenen al cap però que haurà
d’esperar a la construcció del
Bòjum és fer una mulassa pel
Seguici, tot i que creuen que,
en aquest cas, hauria de ser
un element municipal.
L’Associació d’Animació
Les Anades d’Olla de Rubí
es va constituir en entitat el
23 d’abril a l’Espona, amb la
presència de representants
de l’Esbart Dansaire, el Foment de la Sardana, la colla
gegantera Teresa Altet i la
colla gegantera d’El Pinar.

La periodista rubinenca Núria
Ventura és una d’aquelles
professionals de ràdio de
treball constant que s’ha
mantingut en segon pla. Després d’una llarga trajectòria
de 32 anys treballant en
diversos programes de Catalunya Ràdio i 22 a l’equip
del programa ‘El matí de Catalunya Ràdio’, la rubinenca
ha estat guardonada com a
millor professional de ràdio a
l’última edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya.
Ventura ha passat a un primer
pla gràcies a aquest reconeixement, que posa en valor la
complexitat de la feina dels
productors i productores.
La periodista compagina la
seva feina a ‘El matí’ amb la
producció i sotsdirecció de
l’espai ‘MeteoMauri’, també
a Catalunya Ràdio.
-Què ha suposat per tu en
l’àmbit personal i professional rebre el premi RAC
a la millor professional de
ràdio?
-Penso que no és un premi
que m’hagin concedit a mi
com a persona, sinó que el
faig extensible a la gent que
es dedica a la producció, els
que estem una mica darrere les cortines, com dic jo.
Tenim la missió de buscar el
protagonista d’una notícia i
posar-lo al telèfon, i gaudim
amb aquesta feina. Es tracta
d’un reconeixement a una
feina que no és tan lluïda de
cara al públic. Durant la gala
em va cridar molt l’atenció el
presentador de Ràdio Olot
que va rebre el premi, un
home invident i que està radiant partits de futbol.

Núria Ventura treballa a Catalunya Ràdio. / Cedida

-La ﬁgura del productor en
gairebé tots els mitjans audiovisuals passa desapercebuda. Creus que caldria reivindicar que es reconegués
àmpliament aquest paper?
-És normal, als premis dirigits als mitjans audiovisuals
es busca nom. Realment,
aquests premis es donen
a gent que està darrere el
micròfon cada dia, que ja és
prou complicat. Altres professionals com productors
o tècnics, per exemple, som
una petita engruna d’un gran
engranatge, sense desmerèixer la nostra professió.
-Sempre t’has dedicat a la
producció de programes
radiofònics. No has tingut
curiositat per canviar de
perﬁl?
-Aquest món de la producció
enganxa. Si t’agrada aquest
món, et fascina aconseguir
un telèfon, parlar amb persones... Del 1985 al 2017 la
nostra feina ha canviat molt
pel que fa a la tecnologia. Els
productors vam passar per les
agendes d’argolles, la Cassio,
el telèfon mòbil, el correu
electrònic i, actualment, el

Whatsapp és per nosaltres
una gran eina. Abans depeníem totalment de les
trucades i de si agafaven o
no el telèfon. Actualment,
trucar a la gent sembla que
molesta. Ara també treballo
de sotsdirectora al programa
‘MeteoMauri’, presentat pel
Francesc Mauri, i allà m’encarrego del guió, la producció
i la distribució digital.
-Al programa sou 4 productores. Com us organitzeu per
repartir-vos la feina en un
programa tan extens?
-El programa és llarg i a l’equip
de producció anem entrant
esglaonadament, ja que ens
hem de repartir tot el dia. Jo
arribo a les 7 i m’encarrego
de la secció de l’Enigmàrius,
el concurs d’enigmes verbals de Màrius Serra. Penjo
l’enigma a la web i gestiono
la participació dels oients.
Altres tasques que faig són
muntar tertúlies, gestionar
entrevistes, revisar les notes
de producció i el que calgui
durant tot el matí.
Al migdia, quan acaba
el programa, fem reunió diària amb la Mònica Terribas

per comentar propostes de
temes, altres que han sortit
molt bé, detalls que cal perﬁlar, i d’aquesta reunió surt
més feina.
-Que et vas emportar de la
teva etapa a televisió a ‘Persones Humanes’ amb Miquel
Calçada?
-El ‘Persones’ era un programa d’entreteniment amb entrevistes disteses, conduït pel
Miquimoto, portàvem convidats, i teníem col·laboradors
com Quim Monzó o Buenafuente. Al principi fèiem
programes gravats i després
vam passar al directe. Em
deien: com pots compaginar
un programa tan seriós com
‘El Matí de Josep Cuní’ amb
un espai tan esbojarrat com
el ‘Persones Humanes’? Era
distret treballar-hi, trencava
molt amb la meva feina a la
ràdio.
-No trobes a faltar el treball
a la televisió?
-No, no canvio la ràdio per la
tele per res del món! La ràdio
et dóna màgia i immediatesa. No necessites càmeres,
imatges, només una persona
per explicar-te la notícia. La
immediatesa que et dona la
ràdio no té la dona la tele.
-Després de 22 anys portant
la producció del programa ‘El
matí’, tens algun convidat o
entrevistat que encara se’t
resisteixi? Algun repte per
complir?
-Fa molt temps que anem
darrere del president del
govern, Mariano Rajoy, o de
Pedro Sánchez, ja que són
personatges polítics que es
resisteixen. Aquest tipus de
persones que costen tant
d’entrevistar acaben parlant
quan els interessa.

ESPORTS
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TIR AMB ARC | CAMPIONAT DEL MÓN

WATERPOLO | COPA FEDERACIÓ

El rubinenc Aleix Lobato disputarà
el Campionat del món Bowhunter

El Sènior Masculí del
CNR es classiﬁca per la
ﬁnal de la Copa Federació

Amb només 13 anys, el rubinenc Aleix Lobato, integrant
del Club Arquers Rubí, disputarà entre el 16 i el 23 de
juny el campionat del món
Bowhunter, que tindrà lloc a
Florència. Lobato participarà en la modalitat Freestyle
Unlimited Júnior.
Aquest campionat, que
es caracteritza per la seva
duresa, posarà a prova la
resistència dels arquers, ja
que es realitzaran diversos circuits, la majoria dels
quals superen les 8 hores.
Lobato, que ja ha participat en competicions europees, té moltes probabilitats
de proclamar-se campió en
la seva modalitat, en aquest
cas seria la primera vegada
que un arquer del club local
aconseguís aquest mèrit.
El jove rubinenc, alumne
de l’Escola Ribas, fa tres
anys que va iniciar-se en
el món del tir amb arc. Va
descobrir l’esport per casu-

Durant el cap de setmana
passat, es van disputar partits de waterpolo corresponents a les fases ﬁnals de la
Copa Federació.
El Sènior Masculí del
Club Natació Rubí (CNR) es
va enfrontar al CN Catalunya en una de les semiﬁnals
més igualades. Els nois de
Toni Aguilar es van imposar
de manera clara per 14-9
a l’equip barceloní. Amb
aquest resultat, es classiﬁquen per disputar la final
a doble partit contra el CN

Set medalles
a Vilopriu pels
arquers locals
D’altra banda, deu integrants del Club Arquers
Rubí van participar a la
cinquena tirada de la Liga
Catalana Bowhunter, que
es va disputar a Vilopriu, i
tots van aconseguir grans
resultats. Cal destacar
la participació d’Albert
Torres i Carlos Marco,
que s’estrenaven en una
competició. / CAR
L’arquer rubinenc competirà al campionat del món que se celebra a
Florència del 16 al 23 de juny. / Cedida

alitat durant unes vacances
i va sorprendre tothom per
la seva habilitat. En només
tres anys, ha aconseguit
fer-se un lloc per disputar el
campionat del món.
Serà l’arquer més petit de la categoria júnior,
formada per joves d’edats

entre els 14 i els 17 anys.
Luis Lobato, pare del
rubinenc, ha explicat que el
jove està content per poder
competir en el campionat
mundial, tot i que ell sempre assenyala que el que
més li agrada és passar-s’ho
bé. / C. Carrasco

RESULTATS
Aleix Lobato 1r Freestyle U. J.
Albert Borrull 1r Longbow C.
Rosa Lucena 1r Longbow Sèn.
José Nieto 2n Longbow Sènior
Alberto Borrull 3r Longbow S.
José Luis Ruiz 4t Longbow Vet.
Carlos Marco 7è Instintiu Sèn.
Albert Torres 14è Instintiu S.
Valentí Paris 2n Instintiu Vet.
Juan Pedro Gala 2n Nu Sènior
César Flor 5è Freestyle U. Sèn.

NATACIÓ | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Arlet Oliveras, campiona de Catalunya
en 50, 100 i 200 metres papallona
La rubinenca Arlet Oliveras
ha aconseguit proclamar-se
campiona en 50, 100 i 200
metres papallona en el XXXIII Campionat de Catalunya
Obert Màster de natació,
que va tenir lloc els dies 3 i
4 de juny a les instal·lacions
del Club Natació Sabadell.
Ho ha fet en la categoria
de majors de 25 anys en
aquestes tres proves de
papallona. A més, en els 50
i els 100 metres va aconse-

guir el seu millor registre en
piscina de 50 metres.
D’altra banda, en categoria masculina de majors
de 40 anys, va participar
el nedador del Natació
Rubí Sebastián Ybarra, que
va quedar subcampió en
els 100 metres esquena i
els 200 metres lliures. En
aquesta última prova, va
aconseguir la seva millor
marca personal en piscina
llarga. / CNR

Molins de Rei.
Per la seva part, el Sènior
Femení va caure derrotat en
el primer partit de la ﬁnal a
casa davant el CE Mediterrani per 7-14. La tornada la
disputarà aquest dissabte
a partir de les 9 hores a
Barcelona.
En la resta de categories,
l’Infantil Femení va participar
en el torneig organitzat per
l’AE Santa Eulàlia de L’Hospitalet. Les joves jugadores
rubinenques van assolir la
tercera posició. / CNR

Arlet Oliveras i Sebastián Ybarra, amb les medalles. / Cedida

El Sènior Masculí va imposar-se al CN Catalunya. / Cedida

30
FUTBOL | TORNEIG

FUTBOL | CAMPIONAT D’ESPANYA DE SELECCIONS

El Premier Barcelona, campió
del Torneig d’alevins de l’Olímpic
JOSÉ VERDE

El municipal de Can Fatjó
va acollir dissabte passat
el XXVI Torneig d’alevins
de l’Olímpic Can Fatjó, en
el qual hi van participar 16
equips. Va ser una gran jornada futbolística a la gespa
i també a la graderia.
A les semiﬁnals es van
enfrontar l’Olímpic A i l’Arrabal Calaf i el Sant Ildefons
i el Premier Barcelona.
L’Olímpic A va perdre a la
tanda de penals contra l’Arrabal, mentre que el Sant
Ildefons va caure 1-3 contra
el Premier. Així, la ﬁnal la
van disputar l’Arrabal i el
Premier, que va ser el gua-

nyador del torneig després
d’imposar-se per 0-4.
Diumenge va tenir lloc
el torneig d’infantils, amb
deu equips participants.
La final la van disputar
l’Escola de Futbol Collblanc
i la Penya Barcelonista Sant
Vicenç, que es va classiﬁcar
per major nombre de gols
respecte a l’Olímpic A. Un
solitari gol d’Amin li va
donar el torneig a la Penya
Barcelonista Sant Vicenç.
Javier Pesado, director esportiu del futbol base de
l’Olímpic, va ser l’encarregat de lliurar els trofeus.
Aquest cap de setmana, el
torneig continuarà amb les
categories cadet i juvenils.

El Premier Barcelona va guanyar el torneig d’alevins. / J.A. Montoya

TENNIS TAULA | OBERT

Segon torneig obert de
tennis taula a Can Fatjó
El Club de Tennis Taula de
Can Fatjó de l’Associació de
Veïns del barri organitza el
17 de juny la segona edició
del torneig obert de tennis
taula de Can Fatjó. Es tracta
d’un torneig obert a tothom
que tindrà lloc a partir de les
9.30 hores i ﬁns a les 13.30
hores a la seu de l’Associació
de Veïns de Can Fatjó.
La competició es dividirà
en dues categories, una
infantil per als menors de
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14 anys i una general per
la resta de participants, i hi
haurà un trofeu per cada
categoria.
Les inscripcions per als
majors de 14 anys tenen
un cost de 2 euros, mentre
que per a la resta el torneig
es gratuït. Els interessats es
poden inscriure trucant al
637 049 435. El torneig es
fa dins del marc de les festes
del barri, que també acull
altres activitats. / DdR

La rubinenca Aida Esteve, campiona
d’Espanya amb la selecció catalana Sub16
La rubinenca Aida Esteve
s’ha proclamat aquest diumenge campiona d’Espanya
amb la selecció catalana
Sub16, després d’imposarse amb claredat al País Basc
per 3-0 en un partit disputat
a Àlaba.
La selecció catalana revalidava d’aquesta manera
el títol assolit la temporada
passada. Les jugadores catalanes, entrenades per l’exfutbolista i periodista Natàlia
Arroyo, es van avançar en el
marcador just abans del descans amb un gol de Clàudia
Pina i van sentenciar la ﬁnal
amb una altra diana de Pina

i un gol d’Emma Martín. La
selecció va oferir una gran
imatge, dominant tots els aspectes del joc i sense donar
opcions al conjunt basc.
Aida Esteve, estudiant
de l’institut La Serreta, va
començar a jugar a futbol
amb 6 anys a la UE Rubí, club
al qual va pertànyer durant
5 temporades. Posteriorment, va ﬁtxar pel Sabadell
FC, des d’on va passar a
incorporar-se a les ﬁles del
RCD Espanyol, on ha jugat
dues temporades. De cara a
la campanya vinent, Esteve
ha ﬁtxat pel juvenil del FC
Barcelona. / DdR

La jove futbolista rubinenca, amb la copa del campionat d’Espanya
que va aconseguir la selecció catalana. / Cedida

TRIATLÓ | COPA D’ESPANYA

ESCACS | TORNEIG

Mònica Crisol, segona en la
Copa d’Espanya en la seva categoria

Albert Martínez
guanya el Torneig
de Terrassa

La rubinenca Mònica Crisol,
del Club Natació Rubí, va
quedar en segona posició
en la seva categoria, i 12a a
la general, en la Copa d’Espanya de Mitja Distància
de triatló. També van pujar
al podi els esportistes del
CNR Ricard Valenzuela, que
va ser tercer a la seva categoria i 101è a la general, i
Manolo González, tercer a
la seva categoria, i 61è a la
general.
Rafael Trenado també
va participar a la prova,
sent 6è en la seva categoria
i 34è a la general. Per últim,
Carlos Pardo i Toni Tienda
també van participar en la
competició.
Per la seva banda, Cristina Aguilera va assolir la
primera posició en la prova
olímpica, en la qual tam-

Els sèniors de l’Agrupació
d’Escacs Rubinenca segueixen pel camí del triomf. Al
Torneig Obert de Terrassa,
Albert Martínez va guanyar
amb solvència en la seva categoria. A l’última ronda, es
va imposar al tercer jugador
del rànquing en una partida molt disputada. Amb
aquesta victòria és el tercer
torneig en el qual inscriu el
seu nom com guanyador
absolut o del seu tram. Per
la seva banda, José Maria
Fortes va imposar-se en el
seu tram al Torneig Internacional de Martorell i també
va ser el primer jugador
veterà.
Aquest dissabte a les
10.30 hores, l’entitat organitzarà una matinal infantil
oberta a tothom a la plaça
Catalunya. / AER

La rubinenca va ser la segona classiﬁcada en la Copa. / Cedida

bé va participar Juan José
Sánchez.
Pel que fa a altres competicions, Joan Carles Hernández va participar a la
swim-run de La Baells i va
quedar en 10a posició en
una prova en què s’alternen
trams de cursa de muntanya

a peu amb trams de natació
en aigües obertes.
Toni Venteo va participar en la nova edició del
triatló de Zarautz i Jordi
García, Xavi Matarín i Axel
Badía van competir en el
triatló esprint de Santa Susanna. / CNR
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CICLISME | BTT

HOQUEI LÍNIA | LLIGA CATALANA

Èxit de La Volta a Rubí, que
supera totes les previsions

El Cent Pa�ns opta a guanyar la
Lliga Catalana en les dues categories

Prop d’uns 200 ciclistes van par�cipar en la primera edició de La Volta a Rubí BTT. / Cedida

El Centre Excursionista, amb
la col·laboració del Club Natació Rubí i el Club Ciclista
Rubí, va organitzar diumenge La Volta BTT a Rubí, en la
qual van par�cipar prop de
200 persones.
Es tractava de la primera
edició d’aquesta activitat,
que oferia quatre i�neraris
segons el nivell. “La Volta
va funcionar molt bé, estem
molt sa�sfets i gairebé no

hi va haver cap incident”,
va explicar Jordi Puig, del
Centre Excursionista, qui va
destacar que “el recorregut
ha agradat molt, és una manera de conèixer els llocs i
realçar els camins dels quals
es pot gaudir a Rubí, que al
ﬁnal és l’objec�u de totes les
ac�vitats de l’en�tat”.
La majoria de participants van optar per fer
els itineraris més llargs,

de 36km o 47km, i de cara
a l’any que ve es buscarà
la participació de ciclistes
menys iniciats que puguin
fer rutes més curtes i donar
un caire popular a l’ac�vitat,
que no és compe��va.
El recorregut de La Volta
va ser perimetral, principalment per camins i corriols,
tot i que en algun tram,
l’oganització no va poder
evitar l’asfalt. / DdR

PATINATGE | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El pa�nador Sergi Rull par�cipa
en el Campionat de Catalunya
El pa�nador rubinenc Sergi
Rull, del Club Patinatge
Ar�s�c Rubí (CPA), va par�cipar a ﬁnals de maig al
Campionat de Catalunya
cadet. En el programa curt,
que va tenir lloc dissabte, va
acabar en 14a posició amb
35,9 punts, mentre que en
el programa llarg, que va ser

diumenge, va quedar 17è
amb 146,1.
Durant el mateix cap de
setmana, la pa�nadora del
club Erika Borjas, va par�cipar al Campionat de Barcelona en la categoria júnior.
La pa�nadora rubinenca va
quedar en 19a posició amb
69,8 punts.

Sergi Rull. / Cedida

Nota de la Penya Blaugrana Ramon Llorens
La Penya Blaugrana Ramon Llorens de Rubí agraeix la participació de tots els equips al torneig de
l’entitat, així com als jugadors,
entrenadors, als pares i mares,
col·laboradors del torneig, la
junta directiva de l’entitat i en
especial a Montse Miret i Marc
Miret que, tot i haver perdut un
familiar, van estar a peu de canó
els dos dies de torneig. Aquest
torneig ha estat dedicat a ells. A
tots ells, gràcies per participar i
per aguantar les temperatures
tan altes que vam patir al camp
i a les grades.
La Junta directiva

El Cent Patins disputarà
aquest cap de setmana a
Rubí el play-oﬀ de la Lliga
Catalana, una compe�ció en
la qual té opcions de victòria
tant en categoria femenina
com en masculina, ja que
tots dos equips han acabat
en primera posició a la lliga
regular.
Quan acabi la competició, el club farà un homenatge al capità Carles
Benito, que es re�ra després
d’una llarga trajectòria plena
d’èxits. Entre les ac�vitats
previstes, es jugarà un par�t
amb exjugadors del Cent
Pa�ns.
D’altra banda, el Prebenjamí es va proclamar
campió de Catalunya fa unes
setmanes després de derrotar l’Igualada per 5-7. El
Benjamí, per la seva banda,
va acabar en tercera posició
al mateix campionat. / CHR

Carles Benito rebrà un homenatge. / Cedida

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

L’Horitzó par�cipa en la darrera edició
del Torneig de bàsquet del Regina Carmeli
La secció de bàsquet del
Club Esportiu Horitzó va
participar el passat diumenge en la darrera edició
del Torneig de bàsquet del
Regina Carmeli, convidat
per l’en�tat rubinenca.
La seva par�cipació va
consistir en un enfrontament amb el Sènior Femení
del Regina Carmeli. Lequip
de l’Horitzó va estar format
per quatre jugadors del
primer equip, Manel Simón,
Marc Sala, David Solá i Sergio de la Torre; tres del segon equip, Helena Corbella,
Xavier García i José Roldán;

L’Horitzó va jugar un par�t contra el Sènior Femení. / Cedida

i un jugador de l’equip C,
Efrain Escalona.
El Sènior Femení del
Regina va aconseguir endur-

se el par�t per 58-39 en un
duel en el qual es van veure
bones jugades per part dels
dos equips. / CE Horitzó

