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Fan fogueres, 
passegen pel 
malmès sostre 
i consumeixen 
alcohol 

El futbolista Víctor Sánchez, imatge de la campanya de 
la Marató de sang de Rubí, que serà el 25 de juliol 
‘Tu sí que ets important; con-
verteix-te en sangfluencer’. 
Aquesta és la idea central 
de la Marató de Donació de 
Sang de Rubí, que tindrà lloc 
el dijous 25 de juliol de 10 a 
22 hores a La Sala. El futbo-
lista rubinenc Víctor Sánchez, 
jugador del RCD Espanyol, 
ha estat el primer a la ciutat 
a convertir-se en bloodflu-
encer, en protagonitzar la 
imatge d’aquesta campanya 
del Banc de Sang i Teixits.

Donar sang i explicar-ho a 
les xarxes socials, als grups de 
WhatsApp d’amics i familiars 
o bé dir-ho als companys 
de la feina o del pis on vius. 
Aquest és el repte que plan-
teja el Banc de Sang: que tots 
ens convertim en #sangflu-
encers o #bloodfluencers i 
expliquem allà on puguem la 
importància de donar sang 
per ajudar a salvar vides 

cada dia.
Des del web maratodo-

nants.cat es pot descarregar 
un kit de materials del #sang-
fluencer amb gifs d’Instagram 
per fer stories, notes per 
posar a la taula dels com-
panys de feina o donar als 
amics, propostes de missatge 
de WhatsApp per enviar o 
cartells per penjar a l’escala 
de veïns. Tot plegat, amb 
l’objectiu de sumar donaci-
ons i animar tothom a ser 
un influenciador real de la 
donació de sang en el seu 
entorn, ja sigui a les xarxes o 
presencialment.

Donar sang, un hàbit cívic
De forma general, pot do-
nar sang qualsevol persona 
que tingui bona salut i que 
compleixi les següents con-
dicions: tenir més de 18 anys, 
pesar 50 quilos o més i, en 

El futbolista rubinenc protagonitza la imatge de la Marató de Rubí, 
que tindrà lloc el dijous vinent. / Víctor Sánchez

un menor sense carnet
atropella amb la moto una 
dona al carrer cervantes
La Policia Local ha obert 
diligències contra un menor 
rubinenc com a presumpte 
autor d’un delicte de con-
ducció temerària, conduc-
ció sense permís, robatori 
i furt d’una motocicleta i 
atropellament.

El 12 de juliol una moto-
cicleta que circulava per la 
vorera del carrer Cervantes 
va atropellar una dona i va 
fugir. La Policia Local va ini-
ciar la recerca del conductor 
a partir de la informació 
facilitada per la víctima i 
alguns testimonis. Amb 
aquestes dades, els agents 
van localitzar el propietari 

del vehicle, van identificar el 
conductor en el moment de 
l’accident, van immobilitzar 
el vehicle i van posar el cas 
en coneixement de la Fisca-
lia de Menors. Sobre el jove 
recau ara una investigació 
per diversos delictes que 
es podria ampliar quan es 
coneguin més detalls.

Segons el Codi Penal, 
s’estableixen penes de presó 
per als conductors causants 
d’accidents i per aquells 
que marxin del lloc de l’ac-
cident. També està penat 
conduir un vehicle sense 
haver obtingut un permís 
de conducció. / DdR

El bar Sant Patrick’s, afectat 
per un petit incendi

Preocupació a Sant Jordi Parc per les trobades 
nocturnes de joves a una nau abandonada

Dues dotacions de Bombers van apagar un incendi que es 
va produir a la cuina del bar Sant Patrick’s, al carrer General 
Prim, el dijous de la setmana passada a la tarda. L’avís va 
arribar a les 20.26 hores i va obligar els bombers a sufocar 
les flames, que s’havien originat a la fregidora i que eren 
visibles des del carrer. El fum que sortia del local va obligar 
a evacuar les terrasses de la plaça Doctor Pearson per evitar 
intoxicacions. Cap persona va resultar afectada i l’incendi es 
va donar per extingit una hora més tard. / M.C.

REDAcció

Veïns de Sant Jordi Parc han 
alertat d’un punt de trobada 
nocturn de grups de joves, 
majoritàriament menors, a 
un gran magatzem abando-
nat, situat a l’avinguda Josep 
Pujol de Rubí, al polígon 
industrial Sant Genís. Segons 
expliquen els veïns, els joves, 
que cada vegada són més, 
exhibeixen conductes de risc: 
fan fogueres a l’interior de la 
nau, caminen pel malmès sos-
tre de la nau i a alguns d’ells 
se’ls veu clarament afectats 
per alcohol o drogues. 

La nau, que era un magat-
zem de material per embalar  
de propietat privada, va patir 
un virulent incendi l’any pas-
sat. El veïnat assenyala que, 
en els últims mesos, alguns 
grups de nois accedeixen 

Les flames eren visibles des de l’exterior del bar. / M.C.

La nau va patir un incendi l’octubre de l’any passat. / Cedida

a la nau caminant, entrant 
pel final del carrer Miquel 
Mumany, pel CAP Sant Genís 
o vorejant el pàrquing de la 
fàbrica Continental. En un 
principi, eren petits grups i 
de forma puntual, però en 
les darreres setmanes s’ha 
convertit en un fet habitual 
i cada cop són grups més 

nombrosos, més de 25 joves, 
molts menors d’edat, arriben 
a coincidir a l’interior, a les 
tardes i especialment a les 
nits. 

Rubén, un dels veïns de 
la zona, explica que en els 
últims dies ha observat en 
dues ocasions com sortia 
una petita fumarada negra 

de l’interior del magatzem, 
fet que assenyala que podria 
ser molt perillós, perquè al 
lloc ja va haver-hi un incendi, 
la nau està envoltada d’herba 
seca i un foc podria afectar 
fàcilment tant a l’empresa 
Continental com als cotxes i 
habitatges propers. 

A més, també han vist 
com alguns dels joves cami-
nen pel sostre de la nau, que 
va quedar molt danyat per 
l’incendi i que podria cedir 
amb facilitat. Alguns dels 
joves, ja a partir de mitjanit, 
acostumen a quedar-se a les 
portes del CAP Sant Genís. 
“A alguns d’ells se’ls veu 
clarament afectats per haver 
consumit alguna substància o 
tocats per haver begut massa. 
El xivarri que munten és im-
portant”, apunten. 

En aquest sentit, asse-
nyalen que el veïnat ja està 
cansat del tema, no només 
per no poder dormir, “això 
no acabarà bé,  algú prendrà 
molt mal caient del sostre i el 
risc d’incendi és important”. 
Davant aquesta situació, al-
guns veïns han alertat la Po-
licia Local, però lamenten que 
“diuen que vindran l’abans 
possible però no se’ls ha vist 
per aquí”. 

Un rubinenc de 54 anys i na-
cionalitat espanyola va mo-
rir dimarts al vespre després 
de xocar contra un vehicle 
al carrer Avellaners, a Sant 
Muç, segons ha informat la 
Policia Local. L’accident es va 
produir al voltant de les 20 
hores al carrer Avellaners, 
quan un home que anava en 
motocicleta, per causes que 
es desconeixen, va caure i va 

impactar contra un automò-
bil que també circulava per 
la via. En l’accident, va morir 
el conductor de la motoci-
cleta, que anava sol.

Fins al lloc dels fets es 
van desplaçar cinc unitats 
de la Policia Local, dues 
dotacions de Bombers de la 
Generalitat i dues ambulàn-
cies del Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques. / DdR

Mor un motociclista
rubinenc a Sant Muç després 
de xocar contra un cotxe

cas de ser dona, no estar em-
barassada. Per donar sang no 
cal estar en dejú.

Cal tenir en compte que 
una de cada 10 persones que 
entra a un hospital necessita-
rà una transfusió sanguínia. 
La sang és imprescindible en 

moltes intervencions quirúrgi-
ques i per curar malalties di-
gestives, l’anèmia o determi-
nats càncers. De cada donació 
se’n beneficien com a mínim 
tres persones, ja que se n’obté 
concentrats d’hematies, pla-
quetes i plasma. / DdR

Els joves accedeixen vorejant el pàrquing de Continental. / Cedida
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MARTA CABRERA

La plataforma Rubí sense 
abocadors ha entregat les al-
legacions contra l’autorització 
ambiental que va sol·licitar 
l’empresa que ges� ona Can 
Balasc per poder obrir l’abo-
cador. A més de presentar les 
al·legacions que ja havia fet 
públiques els dies anteriors 
i que va posar a disposició 
de la ciutadania, també han 
registrat les que ha realitzat 
un advocat de cara a prepa-
rar una futura denúncia si la 
Generalitat dona el vis� plau a 
l’autorització ambiental.

“No consen� rem que el 
projecte s’aprovi d’aquesta 
forma, l’expedient està ple 
d’irregularitats”, ha explicat 
Montse Rousse, de la plata-
forma Rubí sense abocadors, 
que també ha demanat a la 
Generalitat que argumen�  la 
resposta a les al·legacions: “Si 
les responen de qualsevol ma-
nera demanarem la nul·litat 
del procediment i acabarem 
als tribunals”. Per tal de poder 
sufragar el cost de l’advocat, 
l’entitat ha demanat ajuda 
als par� ts polí� cs i també a 
la ciutadania i ha habilitat un 

Can Balasc ha funcionat durant molts anys com una extrac� va 
d’argila. / Arxiu-Mariona López

Rubí sense abocadors portarà als tribunals la 
Generalitat si autoritza l’obertura de Can Balasc

tència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) 
i, de fet, són assimilables als 
que durant molts anys ha 
acollit l’abocador metropolità 
de Coll Cardús: “Ens estan 
enganyant contínuament, 
diuen que serà un abocador 
industrial i demanen codis 
de residus municipals”. Per 
aquest mo� u, la plataforma 
farà una consulta a la Comissió 
Europea a través del grup dels 
Verds sobre l’equivalència dels 
residus.

Denúncia per la detecció de 
residus a Can Balasc
D’altra banda, la plataforma 
ha denunciat a la Direcció Ge-
neral d’Energia, Mines i Segu-
retat, a l’Agència Catalana de 
Residus i a la Direcció General 
de Qualitat Ambiental la pre-
sència de residus a la fi nca de 
Can Balasc, una troballa que 
reconeix la mateixa empresa 
després de realitzar unes 
prospeccions: “Cal esbrinar 
l’origen dels residus i si està 
el sòl contaminat, això no és 
normal”, ha explicat Rousse, 
que ha recordat que el 2011 
els veïns ja van denunciar 
abocaments il·legals.

número de compte per poder 
ajudar a pagar els costos: ES62 
2100 5665 34 02 00181535.

L’en� tat, que ha estat re-
coneguda per l’administració 
catalana com a part interessa-
da, ha presentat una vintena 

d’al·legacions que tenen el 
suport de 27 entitats de la 
Plataforma Residu Zero. D’al-
tra banda, l’Ajuntament ha 
informat que ha recollit més 
de 150 al·legacions de ciuta-
dans rubinencs.

Residus municipals
La plataforma també ha re-
cordat que els residus que 
el gestor de Can Balasc està 
demanant poder abocar no es 
corresponen al que diu la sen-

La plataforma 
ha presentat 
una vintena 
d’al·legacions 
contra el projecte

S’inicien obres de millora a 
l’avinguda Barcelona 
i el passeig Francesc Macià

L’Ajuntament va iniciar di-
lluns obres de millora de 
l’avinguda de Barcelona i 
el Passeig Francesc Macià, 
en el tram comprès entre 
el carrer General Prim i la 
plaça Catalunya. Es tracta 
d’actuacions a l’eix prin-
cipal de l’illa de vianants, 
el primer que es va fer de 
vianants fa una dècada, i 
que consis� ran en millores 
a la calçada, a l’asfaltatge 
i actuacions puntuals a les 
voreres. A més, s’aprofi-
tarà per eliminar aquells 
elements urbans obsolets i 
fora de servei. Pel que fa a la 
calçada, els treballs duraran 
quinze dies. / DdR

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha iniciat aquest 
dilluns obres de millora de 
l’avinguda de Barcelona i 
el Passeig Francesc Macià, 
en el tram comprès entre 
el carrer General Prim i la 
plaça Catalunya. Es tracta 
d’actuacions a l’eix principal 
de l’illa de vianants, el primer 
que es va fer de vianants fa 
una dècada, i que consis� ran 

Els treballs de la calçada � ndran una durada de 15 dies. / M.C.

Rubí registra una quarantena 
d’incidències per la tempesta

La Policia Local i Protecció Civil 
van haver d’atendre una qua-
rantena d’incidències entre 
el dimecres al vespre i dijous 
al ma�  derivades de la forta 
tempesta que va provocar 
caigudes d’arbres i inundaci-
ons en diferents punts de la 
ciutat.

La majoria dels reque-
riments van ser per caigu-
des d’arbres a la via pública 
i parcel·les privades, vehicles 

atrapats per l’aigua, caiguda 
d’elements de façanes i fanals 
i acumulació d’aigua en carrers 
i locals.

Una de les incidències més 
destacables va tenir lloc al 
carrer Cadmo, quan un arbre 
de grans dimensions va caure 
sobre un cotxe que circulava, 
arrossegant amb la caiguda el 
fanal del carrer. Tot i l’aparato-
sitat de l’incident, cap persona 
va resultar ferida i els Bombers 

van poder re� rar el cotxe, el 
fanal i l’arbre de la via. A Sant 
Muç, al carrer Walt Disney, 
diverses cases van resultar 
danyades. El pa�  de l’escola El 
Bosc i el parc també van pa� r 
greus afectacions, ja que van 
quedar inundats.

Segons l’Ajuntament, les 
actuacions prioritàries es van 
des� nar a mantenir els carrers 
oberts al trànsit i senyalitzar 
els elements perillosos fi ns a 
l’arribada dels Bombers. Tam-
bé es va informar- les persones 
afectades per desperfectes 
sobre quins tràmits han de 
seguir.

Afectacions als carrers
El dijous al matí encara es 
podien observar per la ciutat 
els efectes del temporal. El 
carrer Cervantes estava tallat 
a l’altura de Duran i Bas, per 
un arbre de grans dimensions 
que va caure. També hi havia 
un arbre a la calçada al passeig 
Francesc Macià, un tram que 
ja estava tallat per obres. A 
més, la piscina de Can Rosés va 
estar tancada dijous tot el dia 
perquè va quedar afectada per 
la caiguda d’arbres. / DdR

L’incident més greu va produir-se al carrer Cadmo, quan un arbre i 
un fanal van caure sobre un vehicle. / J.A. Montoya
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que determinats equipa-
ments es� guin a disposició 
de la ciutadania en funció 
de les alertes, per exemple 
la piscina de Can Rosés, la 
Biblioteca, els Centres Cívics 
o locals d’en� tats veïnals”, 
ha explicat el regidor de VR, 
Toni García.

Pel portaveu de la forma-
ció polí� ca, els equipaments 
han d’estar a disposició de 
la ciutadania des del primer 
dia i, a més, podrien oferir 
ac� vitats per a la gent que 
hi vagi. “També demanem 
una atenció més especial a 
les persones vulnerables, 
com són la gent gran i els 
infants, i un seguiment de les 
persones que viuen soles i no 
tenen l’opció d’anar a un lloc 
clima� tzat”, ha assenyalat.

VR vol que es creï un protocol per prevenir 
els efectes de les onades de calor
M. CABRERA

Veïns per Rubí (VR) presenta-
rà al Ple del juliol una moció 
per sol·licitar a l’Ajuntament 
la redacció d’un protocol 
per la prevenció dels efectes 
causats per les onades de 
calor com la que hi va haver 
a Catalunya durant els dar-
rers dies de juny. “Hem de 
tenir en compte que cada 
vegada � ndrem més onades 
de calor i per això demanem 
establir un protocol per tal 

Adhesió a la Xarxa de Muni-
cipis LGTBI
D’altra banda, la formació 
política també presentarà 
una moció per demanar que 
Rubí s’adhereixi a la Xarxa de 
Municipis LGTBI, creada a 
Cerdanyola del Vallès el 2016 
i que agrupa més d’una vin-
tena de municipis. La xarxa 
té per objec� u lluitar contra 
l’homofòbia, la transfòbia 
i altres discriminacions de 
gènere i sexualitat.

També pretén ser una 
eina per impulsar el treball 
conjunt, intercanviar expe-
riències i crear sinergies. 
“Per poder formar part cal 
crear una regidoria LGBTI o 
delegar la tasca a la regidoria 
de Serveis Socials, a més de 
crear un servei local d’Aten-
ció Integral a la Diversitat 
Afec� va, Sexual i de Gènere”, 
ha explicat Cristian Ruiz, 
membre de Veïns per Rubí.

També ha dit que caldria 
impulsar un pla de prevenció 
d’actituds homofòbiques i 
transfòbiques.

Membres de Veïns per Rubí, a la plaça Salvador Allende. / M.C.

Veïns per Rubí 
demana que s’obri 
la piscina de Can 
Rosés en episodis 
de calor extrema

Unes seixanta persones
exigeixen la llibertat dels
presos independen� stes

Els manifestants es concentren cada mes a la plaça de Pere Aguilera 
per demanar la llibertat dels presos. / M.C.

Prop d’una seixantena de 
persones es van concentrar 
dimarts al vespre a la plaça 
de Pere Aguilera per dema-
nar la llibertat dels presos 
independen� stes, coincidint 
amb els 21 mesos d’entrada 
a la presó de Jordi Sànchez i 
Jordi Cuixart.

L’acte va consis� r en la 
lectura d’un fragment del 
llibre que acaba de publicar 
Jordi Cuixart, ‘Ho tornarem 
a fer ’, relacionat amb l’1 
d’Octubre. La lectura va anar 

a càrrec del president d’Òm-
nium Rubí, Mar�  Pujol.

Posteriorment, es va lle-
gir un poema de l’escriptor 
vallesà Pere Quart i a con� -
nuació el responsable local 
de l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC), Jep Quintas, 
va dirigir unes paraules al 
públic per demanar “unitat” 
als par� ts independen� stes 
davant “els atacs” de l’estat 
espanyol. L’acte va fi nalitzar 
amb una actuació musical de 
Joan Antoni Tort. / M.C.
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A L’ESTIU, TOTA PLANTA VIU
Estrenem horari d’estiu. A partir del 25 de juny, 
ens trobaràs de dilluns a dissabte al viver, de 9 a 14 h.
No serem al Mercat Municipal de Rubí fins al setembre.

TREBALLEM JUNTS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL.
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Aproven el nou car� pàs amb la pujada de les 
retribucions i la creació de quatre alts càrrecs

MARTA CABRERA

El govern local, en mans 
del Par� t dels Socialistes de 
Catalunya (PSC), va apro-
var dijous de la setmana 
passada el car� pàs del nou 
executiu  de la ciutat que 
inclou les retribucions dels 
càrrecs electes, la creació 
de quatre alts càrrecs del 
govern i les seves retribu-
cions. Una aprovació al Ple 
que va ser possible gràcies 
al suport d’En Comú Podem 
(ECP), mentre que Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC), Ciutadans (C’s), Veïns 
per Rubí (VR) i l’Alterna� va 
d’Unitat Popular (AUP) van 
votar en contra.

Hores abans d’aquest 
Ple, socialistes i comuns 
havien presentat un acord 
de governabilitat pel qual els 
comuns facilitarien l’aprova-
ció del nou car� pàs a canvi 
d’un conjunt de propostes, 
com ara refer el Pla d’Orde-
nació Urbanís� ca Municipal 
(POUM), iniciar un procés 
consensuat de reforma del 
parc de Ca n’Oriol i incidir 

en el pressupost del 2019 i 
del 2020. Així, amb els tretze 
vots a favor, es va donar llum 
verda a les noves retribuci-
ons, que suposen una pujada 
general de tots els càrrecs 
electes, des dels regidors, 
que ara podran arribar a 
cobrar 18.000 euros anuals, 
fi ns a la mateixa alcaldessa, 
que veu augmentat el seu 
sou fins als 72.000 euros 
a l’any. En el mateix punt, 
també es va votar a favor de 
la creació de quatre alts càr-
recs amb un sou de 50.000 
euros i de 6 assessors de 
grup municipal que perce-
bran 25.000 euros a l’any 
per mitja jornada. L’únic 
grup que va explicitar que 
prescindirà d’aquesta fi gura 
polí� ca és l’AUP.

“Una retribució més justa”
El portaveu socialista, Moi-
sés Rodríguez, va dir que la 
proposta recull “una retri-
bució més justa d’acord a les 
recomanacions de l’Ofi cina 
An� frau i als límits que mar-
ca la llei per poblacions amb 
els habitants que té Rubí”, 

i  va afegir que cal “més 
professionalitat i dedicació 
per exigir màxima qualitat, 
amb el suport dels càrrecs 
eventuals”. Uns alts càrrecs 
que aniran vinculats a dos 
projectes –Projecció Exterior 
i Planejament–, els altres dos 
seran un gerent i un cap de 
gabinet.

La portaveu d’En Comú 
Podem, Ànnia García, que va 
reconèixer que l’augment de 
sous no li agrada, va explicar 
que el PSC va rebaixar les se-
ves pretensions inicials tant 
en remuneracions com en 
càrrecs de confi ança. García 
va jus� fi car el vot favorable 
del seu grup: “L’acord ens 
permet aturar el POUM i 
començar a treballar un de 
nou, abordar amb consens 
la reforma del parc de Ca 
n’Oriol i incidir en el pressu-
post 2019 i el del 2020, és 
un acord de governabilitat, 
que no de govern, per mi-
llorar la ciutat i desencallar 
temes aturats per un govern 
en minoria”. Pel que fa a 
la remuneració, García va 
explicar que es man� ndran 

fi dels al seu codi è� c i si el 
seu sou és superior, donaran 
els diners al par� t.

Crí� ques per la pujada
Xavier Corbera, portaveu 
d’Esquerra Republicana, 
primera força de l’oposició, 
va criticar l’augment de la 
remuneració proposat pel 
govern: “No ens neguem a 
una pujada raonable, però 
ha de ser consensuada i per 
això votem que no”. A banda, 
va carregar contra ECP, a qui 
acusa d’haver enganyat els 
seus votants signant aquest 
acord amb els socialistes i va 
recordar que “aquest PSC és 
el mateix que va comprar un 
trànsfuga, es va manifestar 
contra el centre de menors, 
va tancar un programa de 
ràdio...”. 

El portaveu de C’s, Ro-
berto Mar� n, va argumentar 
que la intenció del seu grup 
a l’hora d’oposar-se al car� -
pàs no era aturar la ciutat, 
sinó “aturar un car� pàs que 
proposa sous excessius”, i va 
explicar que la proposta que 
C’s va fer al govern contem-
plava escollir els alts càrrecs 
per mèrits i no a dit.

Per la seva banda, el 
regidor de VR, Toni García, 
va cri� car amb duresa l’aug-
ment de la retribució i dels 
alts càrrecs, que creu que va 
en la línia del “nepo� sme i 
l’amiguisme”, i considera que 
tot plegat ajuda “a què la ciu-
tadania miri amb descrèdit 
l’ac� vitat polí� ca”. Per úl� m, 
la regidora de l’AUP, Betlem 
Cañizar, va cri� car els sous 
a l’alça i va defensar que si 
l’Ajuntament necessita per-
sonal especial el que ha de 
fer és contractar-lo a través 
d’oferta pública. Cañizar ha 
dit que renunciarà a part del 
seu sou per tal que l’assem-
blea de l’AUP pugui des� nar-
lo a diversos projectes.

El Ple de l’11 de juliol es va centrar en l’augment de la retribució dels càrrecs electes i eventuals i el nou 
acord entre socialistes i comuns. / Ajuntament

L’AUP vol potenciar el 
seu vessant més ac� vista

M. CABRERA

L’Alterna� va d’Unitat Popular 
(AUP) ha decidit en assemblea 
donar impuls i visibilització a 
la seva tasca d’ac� visme so-
cial i polí� c. Una decisió que 
s’ha pres després d’analitzar 
els resultats a les eleccions 
municipals, on la formació 
ha perdut dos regidors i s’ha 
quedat amb una única repre-
sentant al Ple, Betlem Cañizar. 
La portaveu ha explicat que 
la intenció de la formació as-
sembleària és “potenciar una 
feina que fa anys que es fa: el 
paper d’ac� visme de l’AUP”.

Eulàlia Formiguera, mem-
bre de l’Alternativa, ha de-
tallat que ja s’han creat tres 
comissions: habitatge, femi-
nismes i territori i que està 
previst crear una quarta, co-
munitària. “Volem desplegar 
una xarxa de col·laboració 
amb la ciutadania i fer feina 
més enllà de la ins� tució”, ha 
dit Formiguera, que creu que 
“cal que l’AUP incideixi en la 
transformació de la societat i 
faci efec� u i visible un treball 
que ja es fa”.

Moció per demanar l’actua-
lització del ROM
En relació amb el pacte de 
governabilitat signat entre 
els socialistes i els comuns, 
Cañizar espera que serveixi 
“per millorar la ciutat”, però 
considera que ara mateix el 

Membres de l’Alterna� va d’Unitat Popular. / M.C.

que ha fet és “tancar la porta 
a un mandat que podria haver 
estat dialogant amb totes 
les forces”. La regidora no es 
mostra sorpresa pel pacte, ja 
que considera que es tracta 
de “par� ts tradicionals que 
volen obtenir una cadira per-
què creuen que així poden 
incidir en la polí� ca”.

En el proper Ple, l’AUP ja 
ha avançat que presentarà 
una moció per tal d’actua-
litzar el Reglament Orgànic 
Municipal (ROM), que ha de 
permetre implementar el 
Reglament de Participació 
Ciutadana, una qües� ó que 
va quedar encallada en el 
darrer mandat per la manca 
de consens.



L a formació política Veïns per Rubí 
ha posat sobre la taula la idea de cre-
ar un Pla de prevenció dels efectes 

de les onades de calor, després de patir un 
episodi especialment intens durant la Festa 
Major. Només un dia després de fer aquesta 
proposta, una tempesta ha provocat múltiples 
incidències. Fa uns mesos unes fortes pluges 
va provocar una situació pràcticament de 
col·lapse al municipi.

Nevades, ventades, episodis breus i inten-
sos de pluja, onades de calor... aquest és el 
futur que ens espera. El canvi climàtic ja és 
aquí i el clima és precisament de les poques 
coses que la humanitat encara no té la ca-
pacitat de controlar. La meteorologia es pot 
predir, però en cap cas es pot evitar.

La previsió esdevé, doncs, l’única eina 
que pot ajudar a mitigar els efectes extrems 

del clima. En aquest sentit, Rubí no ha fet els 
deures o no els ha fet del tot. Segons dades 
de la Generalitat, Rubí està obligat a tenir 
nou plans d’emergències, dels quals en té 
quatre: el Pla Bàsic d’Emergències (2012), el 
Plaseqcat per risc d’incidents químics (2006), 
el Transcat pel risc d’accidents de transport 
de mercaderies (2010) i l’Infocat per risc 
d’incendi (2000). Així, la ciutat no disposa 
de plans específi cs per nevades, ventades ni 
inundacions ni tampoc disposa d’un proto-
col per onades de calor, que hauria d’anar 

integrat al Pla Bàsic d’Emergències. De fet, 
segons la llei també hauria de tenir un pla 
sísmic i per emergències radiològiques.

En qualsevol cas, les nevades, les inun-
dacions, les ventades i les onades de calor se 
succeeixen cada vegada amb més freqüència, 
motiu pel qual Rubí hauria de desenvolupar 
aquests plans amb concreció.

Uns documents que detallin, per exem-
ple, com s’ha de mantenir la ciutat per tal 
de prevenir incidències. Algunes mesures 
poden ser lògiques, com ara podar i man-

tenir en bon estat els arbres –la quantitat 
d’arbres que cauen al centre de la ciutat és 
anòmala–, mantenir les clavegueres i els em-
bornals nets per evitar inundacions, habilitar 
espais refrigerats o piscines quan hi ha calor 
extrema, etc.

Però també que recullin quines són les 
prioritats d’actuació per minimitzar les 
incidències, quines són les zones amb més 
riscos, quins són els serveis bàsics que s’han 
de mantenir per atendre la població o com 
informar i formar la població o a determinats 
col·lectius per prevenir incidents. Sant Cu-
gat, Sabadell o Terrassa ja tenen la majoria 
d’aquests plans aprovats.

En defi nitiva, es tracta d’adaptar com 
més aviat millor el municipi a una nova 
realitat: una climatologia que cada vegada 
serà més extrema i més perillosa.

Prevenció
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                  16 de juliol

    crushed       @sergi_jorda
#rubicity 
#ArcDeSantMar�  
complert

Obres a la calçada
Ens assabentem els veïns per un 
cartell penjat a la paret, que del 
18 al 31 de juliol es faran obres 
als carrers pg. Francesc Macià 
i av. Barcelona. Sense fer cap 
comunicat personal als veïns, 
sense fer cap reunió, ens hem 
de sacrifi car una altra vegada, a 
no poder accedir amb el cotxe 
als aparcaments que tenim en 
aquests carrers. Tots els veïns 
del centre paguem impostos i 
cada vegada hem de suportar la 
falta de comunicació per part de 
l’Ajuntament sobre els talls de 
circulació que patim. Demanem 
que l’Ajuntament faciliti altres 
aparcaments de la ciutat a tots els 
veïns que ho necessitin cada cop 
que es facin talls de circulació en 
aquests carrers.

Josep Pérez 

Cartes de la Ciutadania
El Bòjum, a les Festes de la Mercè
S’acaba aquest curs 2018-2019 i no volem marxar de vacances sense agrair, 
amb tota l’ànima la col·laboració de les empreses i els comerços que, en cap 
moment, han dubtat en estar al nostre costat per tal de poder portar endavant 
les nostres activitats.

A Pep Borràs per la confi ança i l’assessorament en el projecte des del mi-
nut zero i a Rafa Fernàndez, que al capdavant de l’empresa rubinenca Drastic 
Works, ens ajuda a fer possible el nostre projecte.

Ha estat un any ple de moments irrepetibles amb en Bòjum: la Cavalcada, la 
Rua de Carnestoltes, l’exposició amb l’Escola edRa a l’Illa Diagonal, el Seguici, 
el Correfoc i el Correaigües amb recorregut de la Festa Major, la participació 
en les 174es Festes del carrer Sant Jaume, les moltes trucades de les escoles ... 
Estem agraïts i contents per tant d’afecte.

Començarem al setembre amb una altra sortida que ens fa moltíssima il-
lusió, serem un dels protagonistes de la Cavalcada de La Mercè 2019. Wow!

Aquestes líníes són, també, per a convidar a tothom a qui li vingui de 
gust formar part de la família de Les Anades d’Olla, us convidem a venir, a 
conèixer-nos i a participar en les nostres fantàstiques activitats!! Volem ser 
molts més!!

Les Anades d’Olla
Fotografi es: Jordi Garcia i Blai Farran
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Rubí és la ciutat més guardonada als Premis Cambra 
Cipsa Circuits, DSV Air & Sea, Robin-Hat, Talleres Absa, Vectem i el grup Moehs són 
les fi rmes locals reconegudes en la darrera edició dels guardons de l’ens cameral

REDACCIÓ

Sis empreses de Rubí van 
recollir dijous de la setmana 
passada un Premi Cambra, 
els guardons que atorga anu-
alment la Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis de Terrassa 
per reconèixer les empreses i 
persones que més han contri-
buït a potenciar el desenvolu-
pament econòmic i social de 
la demarcació. Cipsa Circuits, 
DSV Air & Sea, Robin-Hat, Ta-
lleres Absa, Vectem i el grup 
Moehs van ser reconeguts 
en diferents categories en el 
marc d’un acte de lliurament 
que va tenir lloc al Centre 
Cultural de Terrassa i que va 
estar presidit per Quim Torra, 
president de la Generalitat de 
Catalunya. 

El grup Moehs ha estat 
reconegut com la millor ini-
ciati va empresarial de la de-
marcació. Moehs és un grup 
d’empreses del sector de la 
química fi na especialitzat en 
la fabricació d’ingredients 
acti us per a la indústria far-

presència en nous mercats 
en un sector altament com-
peti ti u.

Els guardons a la Millora 
Contí nua, Sostenibilitat i Efi -
ciència Energèti ca també han 
estat per a dues empreses 
rubinenques. Cipsa Circuits, 
dedicada a la fabricació de 
circuits impresos, ha estat 
guardonada per posar en 
marxa un pla estratègic de 

macèuti ca. 
Els Premis Cambra 2019 

a la Iniciació a la Internaci-
onalització van anar a parar 
a dues empreses de Rubí 
relacionades amb el sector 
sanitari: Robin-Hat i Vectem. 
Robin-Hat es dedica al dis-
seny i fabricació de productes 
tèxtils per al sector mèdic 
i està especialitzada en la 
producció de barrets per a 

quiròfans. Ha estat guardo-
nada per la seva iniciativa 
emprenedora i la seva capa-
citat creati va. 

Per la seva banda, Vec-
tem desenvolupa productes 
dermatològics, cosmètics, 
d’higiene i de protecció sa-
nitària. Ha estat premiada 
pel ràpid increment de la 
seva acti vitat internacional 
i la consolidació de la seva 

Tots els premiats de l’any amb els representants de les insti tucions que van assisti r al lliurament dels 
guardons. / Ajuntament - Localpres

millora de l’efi ciència ener-
gèti ca. L’empresa ha imple-
mentat sistemes de produc-
ció d’energia fotovoltaica i  
mesures per a la reducció del 
consum energèti c. DSV Air & 
Sea ofereix serveis globals de 
transport logísti c i de merca-
deries i ha creat la primera 
xarxa ferroviària pròpia de 
transport de mercaderies 
entre Espanya i Europa gesti -
onada de forma exclusiva per 
professionals de la mateixa 
empresa.

Talleres Absa, que es de-
dica al disseny, fabricació i 
distribució de sistemes de 
tancament amb aplicació per 
al control d’accessos, ha estat 
una de les empreses reco-
negudes dins la categoria de 
Millor Iniciati va Comercial i 
de Serveis per la seva capa-
citat d’adaptar i consolidar 
un projecte empresarial molt 
especialitzat incorporant 
adaptació, fl exibilitat i qua-
litat a la cadena de valor. 
Absa comparteix guardó 
amb Manipulados Vicopack 

(Terrassa).
A més de Quim Torra, 

l’acte va comptar amb l’as-
sistència de l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Martí nez, les 
diputades al Parlament de 
Catalunya Teresa Pallarès i 
la rubinenca Marta Ribas i 
nombrosos representants del 
món empresarial, econòmic, 
políti c i insti tucional català. 
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LA RECEPTA

INGREDTIENTS

Batut 
de poma 
i plàtan 
amb 
gingebre

Posa-ho tot a la batedora 
i tritura-ho fins que quedi 
una barreja homogènia. 
És ideal prendre-ho im-
mediatament perquè no 
perdin el seu poder an-
tioxidant i si és amb la 
panxa buida, mitja hora 
abans de prendre qual-
sevol altre ingredient, mi-
llor que millor.

· 1 poma
· 2 plàtans mitjans
· 2 cm de gingebre  
  fresc pelat
· ¼ de llima
· 1 got d’aigua

Text extret de 
www.plusfresc.cat

PREPARACIÓ

TAPES

CUINA 

JAPONESA

Sushiteka
c. Miguel Cervantes, 53
T. 93 182 35 97

ARROSSERIA

BAR MUSICAL
    

BRASERIA

La Cassoleta
AV. Castellbisbal, 69
T. 646 408 221

CAFETERIA

CUINA 

CASOLANA

La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26

Cal Gori
Av. Barcelona, 66 
T. 93 699 10 27

ENTREPANS

Frankfurt Nara
Avda. Barcelona, 31
T. 93 588 95 35

FRUITERIA
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Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

“En un temps no gaire llunyà vam venir a aquest món, 
farà no més d’un any. 

Diuen de nosaltres som afortunats, perquè vam tenir 
la fortuna que uns altres no tenen, la de ser emparats de 
les misèries del carrer i de l’abandonament quan alguns 
de nosaltres comptàvem amb hores o dies de vida. 

Les nostres històries es paralitzen en el moment en el 
qual la nostra joventut es marceix, com una fl or de prima-
vera quan brolla i fl oreix les primeres setmanes de vida. 

Amb l’arribada de noves estacions i encara desco-
brint el nou mon que està per venir, el nostre peti t cos 
comença a presentar canvis i quedem condemnats a ser 
anomenats adults. 

Ja no diuen de nosaltres que som cadells adorables 
i desitjables per a ser adoptats. Ja ens miren amb uns 
altres ulls, ja no som peti ts, ja no despertem l’interès i 
feblesa que un lactant desprèn. Però conti nuem sent 
eterns cadells de tan sols un any, atrapats en un cos adult 
a la recerca d’una llar en la qual ocuparem sense cap 
dubte, el lloc d’eterns cadells, perquè l’edat no té data 
de caducitat.”

Si vols conèixer-nos o estàs disposat a oferir-nos una 
oportunitat, experiència de la qual estem segur no et 
penediràs, contacta amb Rodamons de Rubí de dilluns a 
divendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777 o bé a 
través d’email, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es 
www.rodamonsderubi.com 
www.facebook.com/rodamonsderubi
www.instagram.com/rodamons_de_rubi/

Jo també vaig 
ser cadell 
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

ALQUILO hab. 610.467.363

LLOGUER 
I VENDA

SRA. SERIA. Se ofrece para 
cuidado de ancianos y limpieza. 
681.173.424

OFERTES I 
DEMANDES
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CINEMA FESTES POPULARS

El cinema de terror, fantàs� c i freak 
torna a omplir de públic el Celler
REDACCIÓ

El Fes� val Internacional de 
cinema de terror, fantàs� c i 
freak de Rubí, l’InFest, que va 
tenir lloc el passat cap de set-
mana, va tornar a ser un èxit. 
La vintena de curtmetratges 
que es van projectar el di-
vendres i el dissabte a la nit 
van atraure a la placeta del 
Celler centenars de perso-
nes, de totes les edats, però 
sobretot joves, per gaudir de 
la quarta edició d’un fes� val 
ja consolidat a la ciutat.

“Estem molt contents, 
perquè els dos dies va anar 
molt bé, a vegades el diven-
dres hi ha menys gent, però 
aquesta vegada hem omplert 
els dos dies”, ha explicat 
Imanol Fernández, una de les 
‘cuques’ que presenten cada 
any l’InFest. 

El fes� val està organitzat 
per l’en� tat Arkam, i a banda 
de la projecció dels curts, va 
preparar un munt d’ac� vitats 
paral·leles, com ara l’InFest 
Kids, a la Biblioteca, una 
xerrada sobre la dona i el 
cinema de terror, concerts 
de música, un pe� t mercat 
de productes de merchan-
dising, actuacions de dansa, 
programes de ràdio en di-
recte, etc.

El moment més esperat 
de l’InFest va ser el dissabte 
a la nit a l’hora de llegir el 
veredicte del jurat, que esta-
va format per Henar Ortega, 
periodista cinematogràfi ca, 
Raquel Munuera, tècnica 
en efectes especials de ma-
quillatge, i Marisa Crespo i 
Moisés Romera, directors 
del curt que va guanyar l’any 
passat el premi del públic.

El premi al millor curt 
se’l va endur How it feels to 
be hungover, un curt produït 

a Suècia i dirigit per Viktor 
Hertz, que tracta sobre un 
home que es desperta en 
una clínica especialitzada 
en ressaca maligna i a qui 
el metge li prescriu 600 ml 
de gelat i dues comèdies 
d’acció, però també li dona 

Les ‘cuques’ presenten cada any l’InFest. / J.A. Montoya

La placeta del Celler es va omplir el divendres i el dissabte a la nit. / J.A. Montoya

CURTS GUANYADORS 
DE L’INFEST

 PRIMER PREMI DEL JURAT

‘HOW IT FEELS TO BE 
HUNGOVER’ [suec]

viktor hertz

SEGON PREMI DEL JURAT

‘DEATH METAL’ [^EUA]

chris mcinroy

MENCIÓ ESPECIAL DEL 
JURAT

BEAUTIFUL BOY [esp]

fran x. rodríguez

PREMI DEL PÚBLIC

BAGHEAD [gb]

alberto corredor

algunes no� cies que no faran 
que se sen�  millor.

El segon premi va ser 
per Death Metal, de Chris 
McInroy i produït als Estats 
Units. El jurat també va fer 
una menció especial al curt-
metratge Beauti ful Boy, del 

director espanyol Fran X. 
Rodríguez.

A banda, el Premi del 
Públic, que es va donar a 
conèixer dilluns, ha estat 
per Baghead, produïda a la 
Gran Bretanya i dirigida per 
Alberto Corredor.

El Dia dels morts mexicà, 
el tema de les festes 
del carrer Sant Jaume
La fes� vitat mexicana del 
Dia dels morts és el tema de 
la 174a edició de les Festes 
del carrer Sant Jaume, que 
porta per � tol ‘Muer� tos 
per la festa’. Així, a par� r 
del 25 i fi ns al 28 de juliol 
el carrer s’engalanarà amb 
mo� us d’aquesta popular 
festa que se celebra a Mèxic 
i que s’ha popularitzat arran 
de la pel·lícula d’animació 
Coco.

La festa arrencarà el 
dijous 25 de juliol a les 9 
hores, quan hi haurà la 
missa de difunts a l’església 
de Sant Pere. A les 18 hores, 
està prevista una xocolatada 
popular, que compta amb 
la col·laboració de la parada 
Llegums del Mercat, i un Cor-
reaigua, en el qual par� ciparà 
el Bòjum, la bès� a fes� va de 
Les Anades d’Olla.

Al voltant de les 19.30 
hores, està prevista la inaugu-
ració de la mostra col·lec� va, 
que porta per � tol ‘Raska Yus’, 
i que comptarà amb la par� ci-
pació dels ar� stes Sandra Bea, 
Pep Borràs, Joaquim Conca, 
Cuchu, Pepe Farrés, Flora Gar-
cia, Carme Llop, Sergi Marcos, 

Diverses ac� vitats per 
les festes de Can Tapis
Durant el 20 i 21 de juliol, 
els veïns de Can Tapis ce-
lebraran la festa de la seva 
urbanització amb múl� ples 
ac� vitats.

El dissabte arrencarà la 
festa a les 8 hores amb un 
recorregut d’una banda mu-
sical i con� nuarà a par� r de 
les 11 hores amb una xocola-
tada i jocs i animació infan� l. 
A les 14 hores està prevista 
una paella popular, que � n-

drà un cost de 6 euros, i a la 
tarda hi haurà tornejos de 
petanca i de futbol. A les 21 
hores � ndrà lloc el sopar, a 
base de bo� farra i amanida, 
a un preu de 5 euros, i entre 
les 22 i les 2 hores hi haurà 
música i ball a càrrec del 
Duo Melody. El diumenge es 
tancaran les festes amb un 
castell infl able i una guerra 
de l’escuma a par� r de les 
11 hores. / DdR

Imatge del Cartell, obra de Sara 
González ‘Cuchu’. / Cedida

Miquel Mas, Miqui Méndez, 
Montsino, Rosa Roselló, Anna 
Roset i Anna Tamayo. La mos-
tra es podrà visitar del 25 al 28 
de juliol de 18 a 20 hores. La 
jornada clourà amb la cantada 
d’havaneres a les 22 hores 
amb el grup Arjau.

El divendres, dissabte i diu-
menge de la setmana vinent 
també hi haurà moltes més 
ac� vitats, entre les quals un 
sopar de germanor, el concert 
de The Killing Hits, l’audició 
de sardanes i la projecció de 
Coco. / DdR
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El Consell Consultiu de la Gent Gran visita la mostra 
‘Nus-os’, una col·lectiva de joves artistes locals

Un moment de la visita amb l’alcaldessa i les artistes al centre. / Ajuntament-Localpres

reDaCCió

Una representació del Consell 
Consultiu de la Gent Gran, 
acompanyada de l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, la regidora 
de Joventut, Annabel Cuesta, 
i la regidora de Gent Gran 
Activa, M. Carmen Cebrián, 
va realitzar dijous de la sset-
mana passada una visita 
guiada a la mostra fotogràfica 
col·lectiva ‘Nus-os’ que es 
pot veure a l’Antiga Estació. 
Tres de les joves artistes que 
signen les obres de l’expo-
sició van guiar els visitants i 
els van explicar el significat 
de les obres exposades, així 
com algunes de les tècniques 
emprades per fer-les.

Amb aquesta visita, l’Ajun-
tament pretén fer partícip el 
col·lectiu de la gent gran 
d’una iniciativa liderada per 
joves i promoure l’intercanvi 
intergeneracional.

La mostra, coordinada 
des de Rubí Jove, reuneix les 
obres de set artistes joves 
de la ciutat: Zisis, The Glory 
Design, Alba Petrichor, Anna 
Palau, Sara G. Amo, Víctor 
Baladoch ─premi Screen del 

AgendA
exposicions

21a Exposició col·lectiva de les Festes del carrer Sant 
Jaume. 
Obres de Sandra Bea, Pep Borràs, Joaquim Conca, Cuchu, 
Pepe Farrés, Flora Garcia, Carme Llop, Sergi Marcos, Miquel 
Mas, Miqui Méndez, Montsino, Rosa Roselló, Anna Roset 
i Anna Tamayo. Al c. Sant Jaume, 17. 
Inauguració 25 de juliol a les 19.30h. Fins al 28 de juliol. 
De 18h a 20h. 

El caminant lunar. Exposició commemorativa del 50è ani-
versari de l’arribada de l’home a la Lluna. A la Biblioteca fins 
a l’agost. Org.: Associació d’Amics de l’Astronomia TRI-A. 

Rússia 2019. Exposició fotogràfica col·lectiva. A la Bibliote-
ca fins al 19 de juliol. Org.: Grup Fotogràfic El Gra.

Nus-os. Exposició fotogràfica col·lectiva. 
A l’Antiga Estació fins al 20 de juliol.

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

Fu la Spagna! La mirada feixista sobre la Guerra Civil 
Espanyola. Fins al 20 de juliol al Castell.

Testimoni Sensible. Pintures de Carme Llop. 
Fins al 20 de juliol a l’Aula Cultural.

La memòria de les flors extraviades. Pintures d’Anna Ta-
mayo. Fins al 28 de juliol al Celler.

························································
divendres 19 de juliol

Sessió de signatures del llibre ‘En Pie 
de Guerra’
De 17h a 20h a la pastisseria Méndez. A 
càrrec de l’autor, Julián Sánchez. 

Nits d’observacions astronòmiques
A les 21.30 h a l’Ateneu. Org.: Associació 
d’Amics de l’Astronomia TRI-A Rubí.

························································
dissAbte 20 de juliol

La Trocalleria
A les 10.30 h a la rbla. Ferrocarril. Punt 
d’intercanvi setmanal d’objectes de 
segona mà. 

Vermut musical
A càrrec de The Dive. 
Vermut de jazz i pop. A les 13h al 
CRAC. 

FESTES DE CAN TAPIS
Recorregut de la banda musical
A les 8h pels carrers de 
la urbanització. 

Xocolatada
A les 11h. 

Jocs i animació infantil
A les 11.30h.

Paella popular
A les 14h. Preu: 6€.

Petanca
A les 18h.

Futbol
A les 20h.

Sopar
Botifarra i amanida. A les 21h. 
Preu: 5€.

Música i ball
A càrrec de Duo Melody. De 22h a 2h.    

························································
diUMenge 23 de juliol

FESTES DE CAN TAPIS
Castells inflables i guerra de l’escuma
A les 11h. 

························································
dillUns 22 de juliol

‘El milagro de P. Tinto’
Dins del cicle de RubiCine Bandarra. 
A les 18h a la Biblioteca. 
Projecció del curt ‘Marta’. 
A partir de 7 anys.

························································
diMArts 23 de juliol

Consultori sexual i de parella
D’11h a 12.30h a l’Espai Jove Torre 
Bassas.

························································
diMecres 24 de juliol

Dimecres manetes
A les 18h a l’Ateneu. Espai d’autorepa-
ració d’aparells.

‘Apollo 13’
Projecció del film a les 18h a la Bibliote-
ca. Org.: Amics de l’Astronomia TRI-A.

························································
diJoUs 25 de juliol

‘Dijous rebaixes, refresques’
Dinamització amb música, espectacles i 
tallers a l’illa de vianants. Org.: Comerç 
Rubí. 

FESTES DEL CARRER SANT JAUME
Missa de difunts
A les 9h a l’església de Sant Pere. 

Xocolatada popular i Correaigua
A les 18h al carrer Sant Jaume. Col-
labora Llegums del Mercat i Bòjum.

Cantada d’havaneres
A les 22h al carrer Sant Jaume. Amb el 
grup Arjau. Rom cremat. 

El fotògraf rubinenc Joan Díez, 
membre del Grup Fotogràfic 
‘El Gra’, torna a portar la seva  
exposició itinerant de fotogra-
fies en 3D sobre Rapa Nui, més 
coneguda com l’Illa de Pasqua, 
a diferents micropobles de Ca-
talunya, tal com ja va fer l’any 
passat. Díez vol així mostrar 
les seves imatges als habi-
tants d’aquests pobles, tots 
de menys de 500 habitants, 
i incrementar l’oferta cultural 
d’estiu d’aquests municipis.

A través de l’associació 
Micropobles de Catalunya, 
que aplega 140 municipis amb 
menys de mig miler d’habi-
tants, l’exposició del rubinenc 
es podrà visitar aquest cap 
de setmana a Monestir de 

Gualter (La Noguera), mentre 
que el darrer cap de setmana 
de juliol estarà a Setcases, al 
Ripollès. Finalment, el 3 i 4 
d’agost, s’exposarà a Conesa 
(Conca de Barberà). 

La mostra Rapa Nui és un 
recull d’imatges realitzades 
amb la tècnica estereoscòpia 
(sistema 3D), que apropa 
l’espectador a l’Illa de Pasqua. 
Díez va realitzar les fotografies 
durant un viatge per Amèrica 
del Sud de 10 mesos, durant 
el qual va tenir l’oportunitat 
de visitar aquest indret. 

L’any passat, la mostra es 
va poder veure a Maldà, La 
Bisbal de Falset, Vilanova de 
Prades, Seran i Vallfogona de 
Ripollès. / DdR

fotografia

El fotògraf Joan Díez torna 
a portar ‘Rapa Nui 3D’ a diferents 
micropobles catalans

Imatge de la mostra de Joan Díez. / Arxiu

festival La Nuu el 2018─ i 
Laia Oller.

L’exposició està formada 
per un seguit d’instantànies, 
la majoria retrats o autore-
trats, que, a partir del cos 
humà, conviden a fer una re-
flexió cap a l’interior i a mirar 
cap a la societat contemporà-
nia. La mostra també és una 
manera de reclamar l’espai 

que necessiten les persones 
joves per expressar-se i, en 
concret, el seu accés a la xar-
xa d’equipaments culturals 
de la ciutat.

“Cada fotografia comuni-
ca coses i allibera la memòria 
de la gent gran, que a través 
de la cultura podem recupe-
rar. En aquestes imatges veus 
joventut i natura, però quan 

nosaltres érem joves tot això 
era pecat”, va explicar Miquel 
Raso, president del Consell 
Consultiu de la Gent Gran.

‘Nus-os’ es pot visitar a 
l’Espai Expositiu Antiga Es-
tació fins a aquest dissabte. 
L’espai està obert de 12 a 14 
hores, i de dijous a dissab-
te també de 17.30 a 20.30 
hores.
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Més d’una trentena de vehicles par� cipen 
en el XIV Ral·li Clàssic Sant Cristòfol
REDACCIÓ

Més d’una trentena de ve-
hicles amb més de 25 anys 
d’antiguitat van participar 
dissabte passat en la XIV 
edició del Ral·li Clàssic Sant 
Cristòfol, organitzat per la 
secció espor� va dels Amics 
dels Automòbils Antics de 
Rubí.

Després de les correspo-
nents verifi cacions, lliurament 

de dorsals i explicacions dels 
detalls de la prova, el Ral·li va 
arrencar a les 12 hores des 
de la rambla del Ferrocarril. 
Enguany, el recorregut era de 
360 km, dividit en deu trams 
de regularitat amb un reagru-
pament al Museu de la Moto 
de Basella, on els par� cipants 
van recuperar forces amb un 
entrepà i un refresc.

El primer par� cipant va 
arribar al restaurant El Cas-
tellet, on fi nalitzava la prova, 
al voltant de les 21 hores. 
Allà va tenir lloc un sopar de 
germanor i el lliurament dels 
premis i trofeus.

En categoria R (amb tota 
mena d’aparells), els guanya-
dors van ser Miquel Molist 
i Tere Armadans, amb un 
Volswagen Golf GTI de 1979, 
mentre que en categoria R-2 
(amb aparells manuals sense 
electrònica), els guanyadors 
van ser Ramón Mar�  i Toni 
Grau, amb un Talbot Samba 
de 1982.

En categoria Oberta (sen-
se cap mena d’aparell), Alber-
to Sanchis i Eric Mar� n, amb 

Vehicles que van par� cipar en el Ral·li Ciutat de Rubí. / Cedida

el seu Fiat Uno Turbo/ Seat 
128 de 1988, van ser els gua-
nyadors. Els rubinencs José 
Urbano i María Hernández 
van quedar tercers amb un 
Mazda MX5.

També es va atorgar un 
premi especial pels vehicles 
anteriors a 1979, que va ser 
per Edu Falgas i Núria Vila, 
amb un Seat 127, i un Trofeu 
pel primer Seat classifi cat, que 

L’eclipsi parcial de Lluna ha 
estat ben visible des de Rubí
L’eclipsi parcial de Lluna 
que va tenir lloc la ma� na-
da de dimecres va ser ben 
visible des de Rubí. L’eclipsi 
parcial de Lluna succeeix 
quan el satèl·lit terrestre 
passa pel con d’ombra de 
la Terra, però només una 
part queda eclipsada. En 
aquest cas, l’ombra només 
va tapar un tros de lluna. 
La bona visibilitat va per-
metre a l’Associació Amics 
de l’Astronomia TRI-A foto-
grafi ar el satèl·lit des d’un 
telescopi.

A Catalunya, el pròxim 
eclipsi total de Lluna està 
previst pel 2022 i el proper 
parcial serà el 2023. Pel que 

fa als eclipsis solar, el pro-
per parcial es podrà veure 
el 2026, mentre que el 2028 
es podrà veure un eclipsi de 
Sol total.

50 anys de l’allunatge
L’en� tat rubinenca, a més 
d’organitzar l’exposició ‘Ca-
minant lunar’ a la Biblioteca 
relacionada amb l’arribada 
de la humanitat a la Llu-
na, ha organitzat una altra 
ac� vitat relacionada amb 
l’allunatge de l’Apollo 11 
fa 50 anys. Es tracta de la 
projecció del film ‘Apollo 
13’, que tindrà lloc el 24 
de juliol a les 18 hores a la 
Biblioteca. / DdR

va recaure en un Seat 1430 de 
1972 conduït per Francesc 
Rossell i Jordi Tafalla.

Finalment, el trofeu per 
al participant més jove va 
ser per Eric Mar� n i el trofeu 
per al soci d’Amics dels Auto-
mòbils An� cs de Rubí millor 
classifi cat va recaure en Juan 
José Sánchez i Antonio Ortu-
ño, amb el seu Porsche 924 
de 1978.

Els rubinencs José Urbano i María 
Hernández van quedar tercers de 
la prova en la categoria Oberta. 
/ Cedida Imatge de l’eclipsi lunar des d’un telescopi de Rubí. / TRI-A

CULTURA POPULAR LITERATURA

La mostra ‘Gegants de 
paper’ arriba a Vinaròs
L’exposició impulsada pels 
Gegants de Rubí ‘Gegants 
de paper’ es podrà vsitar fi ns 
al 31 de juliol a la Biblioteca 
de Vinaròs amb motiu del 
75è aniversari de la colla 
gegantera de la població 
valenciana.

El 29 de juny, coincidint 
amb la Festa de Sant Pere, es 
va inaugurar la mostra, que 
va comptar amb l’assistència 
de la regidora de Cultura de 

l’Ajuntament, membres de 
la colla de Gegants i Nanos 
de Vinaròs i el comissari de 
la mostra, el rubinenc Joan-
Miquel Merino. 

La mostra i� nerant és un 
homenatge als dibuixants i 
il·lustradors que van deixar la 
seva emprenta humorís� ca 
amb motius geganters en 
diversos mitjans durant el 
segle XIX i principis del segle 
XX. / DdR

Julián Sánchez presenta
‘En pie de guerra’ a Rubí
L’escriptor Julián Sánchez 
presentarà aquest divendres 
a les 17 hores el seu darrer 
llibre, ‘En pie de guerra’, a la 
Pas� sseria Méndez.

La novel·la forma part 
de la saga ‘Enemigo del co-
manche 1’, una col·lecció de 
literatura d’horror, terror, fan-
tasia i por. ‘En pie de guerra’ 
és una obra farcida d’aven-
tures, misteri, bruixeria, ven-
jança i traïcions, que està 

ambientada en les primeres 
dècades del segle XVII a cavall 
entre mustangs, comanxes, 
apatxes, espanyols, francesos 
i també tota mena de perso-
natges fantàs� cs com zombis 
o homes llop. Segons l’autor, 
“és un western, a modo de 
weird western”.

La presentació compta-
rà amb la col·laboració de 
l’escriptor rubinenc Jorge 
Portela. / DdR



PETANCA | OBERT 

Èxit de par� cipació en el I 
Obert Femení Ciutat de Rubí
Les pistes de Cova Solera van 
acollir dissabte passat el I 
Obert Nacional Femení de 
Petanca Ciutat de Rubí, or-
ganitzat per la Unió Petanca 
Las Torres-Rubí. El torneig va 
ser un èxit de par� cipació: un 
total de 40 dobletes arribades 
de Balears, País Valencià, An-
dalusia i Catalunya van pren-
dre part. Entre les jugadores, 
hi havia les campiones del 
món d’Europa i d’Espanya, 
demostrant així l’alt nivell 
competitiu d’aquesta com-
pe� ció.

Al ma�  es va disputar la 
fase de grups que decidia en 
quina categoria es classifi cava 
cada dobleta i a con� nuació 
es jugava una partida que 
donava l’accés a les fi nals. Les 
par� des que decidien l’Obert 
es van disputar a la tarda. 

La dobleta de Can Pas� lla 
(Balears) formada per Melani 
Homar i Cati Mayol es van 
imposar a la fi nal de general 
per 13-5 a Mirucha Vázquez i 
Raquel Sánchez, dobleta de 
Barcelona.

La final de consolació 
va ser totalment catalana. 
Montse Carrillo i Toñi Barri-

Ca�  Mayol, (a la imatge) i Melani Homar van ser les guanyadores 
del campionat. / J.A. Montoya

entos es van imposar a Sonia 
Aguilar i Alba Coll en una 
fi nal molt ajustada. La bona 
acollida d’aquest Obert, així 
com el balanç positiu que 
fa la direc� va de la UP Las 
Torres-Rubí fa preveure la 
continuïtat del torneig en 
properes edicions. 

Inici del cobriment
Aquesta mateixa setmana 
han començat les obres per 
a la instal·lació de la coberta 

de les pistes centrals. Amb 
aquesta millora, les pistes de 
Cova-Solera passaran a ser 
les segones a Catalunya amb 
aquest sistema que permet la 
pràc� ca d’aquest esport amb 
qualsevol � pus de climatolo-
gia. Les obres tenen una dura-
da aproximada de 6 setmanes 
i estaran enlles� des per tal 
que la UP Las Torres-Rubí 
pugui iniciar la compe� ció de 
lliga a mitjans de setembre. / 
UP Les Torres

FUTBOL | ENTITAT

Un total de 125 infants gaudeixen 
del campus de l’Olímpic Can Fatjó

Un total de 125 infants i ado-
lescents, 53 nenes i 72 nens, 
han par� cipat enguany en el 
Campus d’Es� u de l’Olímpic 
Can Fatjó. Aquesta proposta 
lúdico-espor� va, que va ar-
rencar el 2 de juliol i s’allar-
garà fi ns a aquest divendres 
19 de juliol, ha tornat a ser un 
èxit de par� cipació i cada any 

són més els jugadors i jugado-
res que s’apunten. Destaca, 
especialment, l’increment 
de noies que s’interessen 
per aquest esport. Així, ha 
comptat amb infants des de 
prebenjamins fi ns a infan� ls. 
El campus, en horari de tarda, 
ha ofert quatre dies a la set-
mana tecnifi cació, mentre que 

el cinquè s’ha dedicat a dispu-
tar par� ts d’entrenament on 
posar en pràc� ca allò après a 
les sessions de tècnica, segons 
ha explicat David Galobardes, 
coordinador de F7 del club, 
qui s’ha mostrat molt sa� sfet 
per la nombrosa par� cipació 
i pel desenvolupament del 
campus. / DdR

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El Vein�  arrenca la pretemporada 
amb Gerard Bravo com a nou tècnic
El nou projecte del CF Juventud 
25 de Sep� embre per aquesta 
nova temporada 2019-2020 
ha arrencat aquest dilluns. 
Gabriel Bravo, qui va dirigir 
la banqueta del CFU Mirasol 
Bacó la passada temporada, 
serà el nou entrenador del 
Vein� . Anteriorment, Bravo va 
aconseguir l’ascens a Segona 
Catalana del CFCS Juan XXIII 
de Terrassa. 

El bloc del primer equip és 
pràc� cament el mateix amb 
les incorporacions del porter 
Joseph Rubio (UD Les Fonts), 
Rubén Morales i Marc Fons 
(CFU Mirasol Bacó) i Franz 
Prinz (UE Rubí). Durant la pre-
temporada també comptarà 
amb la presència de diversos 
jugadors de l’Amateur B i el 
Juvenil. 

Comença així una il-
lusionant temporada amb 

El nou entrenador Gabriel Bravo, amb Rafael Cuesta, responsable 
del primer equip. / Cedida

nous reptes i canvis per la nova 
junta directiva encapçalada 
per Jesús García i amb les fu-
tures obres de remodelació de 
l’estadi municipal a l’horitzó.

La primera part de la pre-
temporada, durant la segona 
quinzena de juliol, serà una 

primera presa de contacte per 
tornar ja la segona quinzena 
d’agost amb l’inici de la lliga al 
cap. L’objec� u de la temporada 
serà estar als primers llocs de 
la classifi cació i intentar assolir 
l’ascens a Segona Catalana. / J. 
González

Noves sor� des del Club Ciclista Rubí
El Club Ciclista Rubí ha or-
ganitzat noves sor� des per 
als tres grups de l’en� tat. Es 
tracta de la 21a ruta de la 
temporada. Tots tres grups 
sor� ran des de la plaça Doc-
tor Guardiet diumenge 14 de 
juliol a les 7.30 hores.

El Grup A farà un i� nerari 
de 120 km fi ns a Sant Quirze 
Safaja, passant per Terrassa, 
Castellar, Sant Llorenç, Sant 
Feliu i Sant Miquel del Fai. La 
tornada serà per La Granera, 

Sant Llorenç, Castellar i Ter-
rassa, fi ns a Rubí. El Grup B 
farà 90 km després d’anar i 
tornar de Rubí a Sant Sadurní, 
passant per Molins, Ordal, 
Sant Cugat Sesgarrigues i 
tornar per Gelida i Martorell. 
Finalment, el Grup C recor-
rerà 80 km per anar fins a 
la urbanització Casablanca, 
anant per Molins, Martorell 
i Gelida, i tornant per Gelida, 
Martorell i La Xatarra fi ns a 
Rubí. / CCR

CICLISME | RUTA

Davind Hinojosa, un dels mem-
bres de CCR. / Cedida

Fotografi a de família dels par� cipants en el campus de l’Olímpic. / J.A. Montoya
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HOQUEI LÍNIA | WORLD ROLLER GAMES

La jugadora del Cent Pa� ns Maria 
Ayala dona el bronze a Espanya
Un gol d’or a la pròrroga de 
la jugadora del Cent Patins 
Maria Ayala va donar a la 
selecció espanyola d’hoquei 
línia el bronze en els World 
Roller Games, que s’han ce-
lebrat aquests dies a Barce-
lona. L’equip espanyol també 
tenia entre les seves fi les les 
jugadores del Cent Patins 
Jana Cassi, Ainhoa Merino 
i Eva Marquès. La final de 
consolació es va disputar 
contra Itàlia, un par� t molt 
igualat que les italianes van 
empatar 3-3 quan faltava un 
minut pel final i que el gol 
d’Ayala va decantar. Espanya 
havia perdut a les semifi nals 
contra els Estats Units, que va 
guanyar el campionat.

Pel que fa a la selecció 

masculina, també hi van par� -
cipar jugadors del Cent Pa� ns: 
Marcus Fajardo, Pol Olivella, 
Xavier Porqueras i David Ros. 
En aquest cas, el combinat 
espanyol es va haver de con-
formar amb el cinquè lloc.

Així, tres dels quatre 
equips d’hoquei línia espa-
nyols han aconseguit una 
medalla. El júnior femení va 
aconseguir la setmana passa-
da l’or, amb les jugadores del 
Cent Pa� ns Judit Pareja, An-
drea Sehuk i Carolina Moreno, 
que van guanyar la fi nal 2-0 
als Estats Units. En masculí 
júnior, Espanya es va endur 
la medalla de bronze, amb la 
par� cipació dels jugadors del 
club rubinenc Sergio Medina, 
David Coronas i Genís Mas. El par� t entre Espanya i Itàlia va estar molt igualat. / Cedida

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-20

Bon paper de la UAR en el 
Campionat d’Espanya Sub-20

Gerard Merino i David Jimé-
nez, atletes de la UAR, van 
participar el 6 i 7 de juliol 
en el Campionat d’Espanya 
Sub-20 a Granollers. Jiménez 
va fer una marca en salt de 
llargada de 6’46 m que el va 
classifi car en la 13a posició. 
També va par� cipar en els 
100 m llisos, tot i que es va 
quedar fora de la semifi nal 
amb una marca d’11”11. 
Merino, per la seva part, 
va realitzar el decatló: 100 
m (11”32), alçada (1,80 m), 
400 m llisos (1’66”), 100 m 
tanques (16”76) i perxa (3’50 
m). En el salt de llargada va 
fer tres nuls.

Campionat de Catalunya
D’altra banda, el 14 de juliol 
es va celebrar el Campionat 
de Catalunya Absolut a Bar-
celona. David Jiménez i David 
Guerrero van par� cipar en 

la semifi nal dels 100 metres 
llisos, quedant quart i cinquè 
de la seva sèrie amb 11”14 
i 11”17, respectivament. 
Guerrero també va realitzar 
la semifi nal dels 200 m lli-
sos, on va quedar sisè de la 
seva sèrie amb una marca 
de 23”06. Jairo Lorenzo va 
córrer la semifi nal dels 110 
m tanques i va quedar quart 
(18”57). Gerard Puig, David 
Jiménez i Gerard Merino van 
par� cipar en el salt de llarga-
da. Puig va ser 7è (6,65 m), 
Jiménez i Merino van quedar 
9è i 10è, respectivament, 
amb un salt de 6,38 m. 

Finalment, el màster Ig-
nasi Melo va par� cipar en els 
5 km marxa i va acabar vuitè 
amb un temps de 26ʹ 07ʺ79. 
El rubinenc Ferran Merino va 
quedar setè en el llançament 
de disc amb una marca de 
35,38 m. / UAR

Gerard Merino, durant el llençament de perxa. / M. Merino
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La rubinenca Elena Ruiz, campiona 
d’Europa cadet i MVP del torneig
La waterpolista rubinenca 
Elena Ruiz s’ha proclamat 
campiona d’Europa amb la 
selecció espanyola cadet 
en el campionat que s’ha 
disputat a Kirishi, a Rússia. 
El combinat del qual forma 
part la jugadora del Club Na-
tació Rubí va disputar la fi nal 
contra les amfi triones russes 
i van aconseguir guanyar 
13-14 després d’una tanda 
de penals.

El par� t va començar bé 
pels interessos del conjunt 
rus, que va anar dominant 
tot el par� t i a falta de 2”14 
per la fi nalització Elena Ruiz 
va aconseguir el gol de l’em-
pat per forçar la tanda de 
penals. La jove rubinenca va 
aconseguir transformar el seu 

La rubinenca, durant una acció amb la selecció. / Cedida

penal i l’error d’una jugadora 
russa va donar el triomf a 
la selecció espanyola. Elena 
Ruiz va ser designada MVP 
del campionat.

Campionat de Catalunya de 
natació
D’altra banda, dos espor� s-
tes del CNR van participar 
entre el 14 i el 16 de juliol en 

el Campionat de Catalunya 
d’es� u júnior, a Mataró. Sílvia 
Mar�  va arribar a la fi nal dels 
50 m lliures i va aconseguir 
en les classifi catòries la seva 
segona millor marca. També 
va nedar els 100 i 200 m 
lliures.

Alejandro Carrasco va 
millorar els seus registres en 
els 50 m lliures i els 50 i 100 
m esquena.

D’altra banda, cinc triat-
letes del club van par� cipar 
en el VII Triatló d’Osona, a 
Vic. Alejandro Delgado va 
quedar 8è lloc a la categoria 
absoluta i Francesc Mar� nez, 
62è; Ricard Valenzuela va ser 
7è, Toni Venteo 9è, i Juan José 
Sánchez, 11è, tots tres en la 
categoria V2. / CNR

Carles Sabatés queda cinquè 
en el Campionat d’Espanya
Carles Sabatés, del Club Ar-
quers Rubí, ha quedat cinquè 
en el Campionat d’Espanya 
de � r amb arc de camp en la 
categoria d’arc nu. El torneig 
va tenir lloc el 13 i 14 de juliol 
a Sòria. En la primera � rada, 
Sabatés va aconseguir 283 
punts en un circuit de 24 dia-

nes, que el van col·locar vuitè. 
En la segona, l’arquer de Rubí 
va fer 76 punts, la màxima 
puntuació. Tot i això, en la ter-
cera eliminatòria, Sabatés es 
va quedar a només tres punts 
de poder accedir a la fi nal i es 
va haver de conformar amb el 
cinquè lloc. / CAR
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