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Ensenyament es 
compromet a treballar 
nous criteris per atorgar 
beques menjador
REDACCIÓ

El conseller d’Ensenya-
ment, Josep Bargalló, va 
assistir divendres passat 
a una reunió del Consell 
d’alcaldes i alcaldesses del 
Vallès Occidental a pe� ció 
del territori, per poder 
escoltar les preocupacions 
dels municipis en l’àmbit 
educatiu. Durant la tro-
bada es va posar sobre la 
taula l’actual situació de 
les beques de menjador, 
tant a la primària com a la 
secundària; l’educació de 
0 a 3 anys i el fi nançament 
de les escoles bressol; la 
formació professional i el 
manteniment dels equipa-
ments educa� us.

A la trobada, el conse-
ller va recollir “les inquie-
tuds de la comarca en el 
tema educatiu expressa-
des per diversos alcaldes i 
alcaldesses”.

Entre aquestes, els re-
presentants municipals 
van traslladar la seva pre-
ocupació per la manca 
de beques menjador que 
cobreixin el 100% del cost 
dels àpats. Actualment 
el fet que només un 12% 
de les beques atorgades 
siguin del 100% exigeix un 
gran esforç per part dels 
ajuntaments per poder 
complementar aquestes 
beques i arribar al 100%. 
Segons el president del 
Consell Comarcal, Igna-
si Giménez, “existeix la 
voluntat política per tal 
de poder modificar els 
criteris d’adjudicació de 

beques menjador fi ns i tot 
afegint més trams”. Per 
Giménez, “això signifi carà 
un increment de beques 
de menjador i uns criteris 
que siguin de més fàcil apli-
cació, més transparents i 
més justos”.

Beques de menjador a la 
secundària
Tant Bargalló com alcaldes 
i alcaldesses van coinci-
dir en la preocupació pel 
fet que els estudiants de 
secundària no tinguin la 
possibilitat de fer un àpat 
calent a l’institut i per-
què alumnes amb beca de 
menjador a sisè de primà-
ria la deixen de tenir en 
passar a secundària quan 
la necessitat socioeconò-
mica de la família pot ser 
la mateixa. “Hem acordat 
treballar conjuntament per 
veure què fem”, va apuntar 
el conseller, qui va apuntar 
que cal garan� r que “els 
alumnes de segons quina 
tipologia de família amb 
necessitat socioeconòmica 
també � nguin possibilitat 
de tenir un àpat calent a 
la secundària”.

El president del Consell 
va confirmar que en els 
propers mesos treballaran 
amb els Serveis Territorials 
per tal de fer una prova 
pilot per obrir can� nes en 
els ins� tuts. 

Per l’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Mar� nez, si un dels 
centres escollits per fer 
aquesta prova pilot és de 
la ciutat “serà una bona 
no� cia”.

Reconeixement als alumnes rubinencs 
que han tret millor nota a la Selec� vitat

MARTA CABRERA

Gairebé una vintena d’alum-
nes han estat reconeguts 
per les seves elevades qua-
lificacions en la Selectivi-
tat d’aquest any. Es tracta 
d’uns reconeixements que 
organitza fa uns anys l’Ajun-
tament de Rubí i que dis� n-
geix els tres millors alum-
nes dels centres públics i 
concertats de la ciutat. “És 
un reconeixement de la 
ciutat als alumnes, al talent 
i a l’esforç”, va assenyalar 
la regidora de Serveis a les 
Persones, Marta García. 

La millor nota de la Se-
lec� vitat a Rubí ha estat la 
de Pablo Cerrato, de l’ins-
� tut La Serreta, que ja va 

guanyar enguany el premi 
Miquel Segura al millor 
treball de recerca. L’alumne, 
que no va poder assis� r a 
l’acte, ha tret un 13,5 sobre 
14 i estudiarà la carrera de 
Física i Matemàtiques. La 
segona millor nota de la Se-
lec� vitat també ha estat per 
una estudiant de La Serreta, 
en aquest cas per Diana 
Morente, que ha tret un 
12,3: “Pensava que algunes 
assignatures, com Econo-
mia, m’anirien malament, 
però al fi nal em va anar bé. 
Si vas ben preparat, és més 
fàcil”. Morente estudiarà 
Criminologia a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

La directora del cen-
tre, Laura Alegre, estava 

molt “contenta i sa� sfeta” 
pel fet que els dos millors 
alumnes hagin fet tota l’es-
colarització de secundària 
a La Serreta: “Les coses co-
mencen a sor� r bé i estem 
aconseguint un ensenya-
ment de qualitat a Rubí i a 
la pública. La població que 
tenim és complexa, però 
per sort, amb l’aportació de 
professionals i els alumnes 
estem aconseguint molt 
bones notes”. 

La resta de guardonats 
van ser Jesús Jiménez, Artur 
Llabrés i Marc Puig, del Duc 
de Montblanc; Nil Cáceres, 
Cris� na Li i Mar Villaroya, 
del JV Foix; Jonathan Zaba-
la, Xavier Benedicto i Laura 
González, de l’Estatut; Núria 

Negreira, de La Serreta; 
Maria Paricio, Sergi Galle-
go i Míriam Cárdenas, del 
Torrent dels Alous; i Pedro 
Fuentes, Roger Parramon 
i Maria Sánchez, de Ma-
ristes.

Els encarregats de donar 
els reconeixements van ser 
la regidora de Serveis a les 
Persones, Marta García, i el 
regidor d’Esports, Juan Ló-
pez. García va felicitar tots 
els alumnes, reconeixent la 
seva feina, esforç i il·lusió: 
“Heu treballat molt per ar-
ribar fi ns aquí i podreu triar 
cap a on encaminar el vostre 
futur. Avui ens aturem a 
felicitar la vostra feina, cons-
cients que, de fet, el vostre 
camí comença ara”.

Foto de família dels estudiants reconeguts. / M.C.
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CRISTINA CARRASCO

El nou edifi ci de l’ins� tut Tor-
rent dels Alous, situat al barri 
del 25 de Setembre, estarà a 
punt al setembre. Els prop 
de 600 alumnes del centre 
educatiu podran iniciar el 
curs 2018-2019 en les noves 
instal·lacions, deixant enrere 
els grisos i limitats barracons 
en els quals el centre ha estat 
instal·lat durant més de 7 
llargs anys.

Aquest dimarts al ma� , 
l’alcaldessa, Ana M. Martí-
nez, el director de Serveis 
Territorials d’Ensenyament 
del Vallès, Jesús Viñas, i la 
directora de l’ins� tut, Anna 
Malonda, han realitzat una vi-
sita a les obres, que avancen 
segons el calendari previst. 
La segona fase de les obres, 
que correspon a les pistes 
espor� ves i al gimnàs, s’inici-
arà un cop re� rats els mòduls 
prefabricats que acollien el 

El nou edifi ci de l’ins� tut Torrent dels Alous
estarà a punt al setembre per a l’inici de curs

centre fi ns ara i estarà enlles-
� da a principis del 2019. Fins 
llavors, l’alumnat con� nuarà 
fent servir les instal·lacions 
espor� ves de l’escola 25 de 
Setembre.

Ana M. Mar� nez ha res-
saltat la qualitat de les instal-
lacions i ha mostrat la seva 
sa� sfacció per veure com es 
fa realitat aquest projecte 
llargament reivindicat. L’al-

caldessa també ha agraït a 
tota la comunitat educa� va 
del centre i al veïnat del 25 
de Setembre la paciència per 
les molèsties que originen 
les obres. A més, ha recordat 
que l’Ajuntament iniciarà a 
par� r del novembre totes les 
actuacions corresponents a 
l’adequació dels accessos al 
centre, una inversió aprovada 
la setmana passada.

També s’ha mostrat molt 
sa� sfet Jordi Viñas: “Es tracta 
d’un equipament nou que ha 
estat molt complex de cons-
truir per les caracterís� ques 
del terreny, però crec que el 
resultat és molt bo”. El direc-
tor dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament ha ressaltat 
especialment la lluminositat 
de les aules.

Per la seva banda, la di-
rectora del centre ha apuntat 
que el fet d’estrenar nou edi-
fi ci “és una molt bona no� cia” 
per tota la comunitat edu-

Mar� nez, Viñas i Malonda, durant la visita d’obres. / C.C.

L’alcaldessa, el director de Serveis Territorials d’Ensenyament i la directora del centre 
educa� u han visitat aquest dimarts les obres, que avancen segons el calendari previst

ca� va i també pel barri. “La 
qualitat la fan les persones 
i el professorat s’ha adaptat 
a l’espai que teníem. Ara, 
amb nous espais, podrem 
impulsar nous projectes i 
atendre millor la diversitat”, 
ha avançat.

El nou edifici, amb una 
superfície total construïda 
de 4.987 m², té forma d’U. 
Les dues primeres plantes 
inclouen dues ales d’ESO ─ca-
dascuna amb quatre aules─ i 
una ala mixta on predominarà 
el Batxillerat, però amb aules 
de pe� ts grups que u� litzaran 
els dos cicles. La planta baixa 
es divideix en quatre ales, 
cadascuna amb un programa 
específi c: gimnàs i ves� dors; 
administració i despatxos; 
servei de càtering i cafeteria, 
i aulari ─amb classes de Bat-
xillerat, aules de desdobla-
ment, laboratori, biblioteca i 
aula de dibuix─. Per úl� m, la 
planta semisoterrani allotjarà 

aules no reglades, dues aules 
de música, un laboratori i 
l’aula de tecnologia. Un por-
xo, ubicat a la planta baixa, 
connecta l’accés principal al 
solar amb el centre de l’edi-
fi ci, on se situarà el ves� bul 
d’entrada i l’administració.

C. CARRASCO

Amb la construcció de l’ins-
� tut Torrent dels Alous, a 
Rubí resta encara un centre 
educa� u en mòduls prefa-
bricats: l’Escola del Bosc. 
Durant la visita d’obres al 
nou edifi ci del Torrent dels 
Alous, l’alcaldessa ha apro-
fi tat per reivindicar aquest 
nou centre. “Desitgem i 
així ho traslladarem a qui 
correspongui, que la plani-
fi cació de l’Escola del Bosc 
sigui una realitat ben aviat. 
La situació ja no es pot allar-
gar més en el temps, no es 
poden ampliar els mòduls 
i el manteniment és molt 
costós”, ha apuntat.

Per la seva banda, el 
director de Serveis Territo-
rials d’Ensenyament, Jesús 
Viñas, ha assegurat que “el 
conseller d’Ensenyament, 
Josep Bargalló, s’ha com-
promès amb els alcaldes 
i alcaldesses a definir les 
prioritats de la comarca”.

En aquest sentit, ha 
afi rmat que el curs vinent 
segurament s’abordarà la 
planificació de l’Escola el 

El futur de l’Escola el Bosc es planifi carà 
el curs vinent, segons Ensenyament

Bosc, ja que té moltes pro-
babilitats d’estar en les 
primeres posicions de la 
llista de prioritats pel que 
fa a actuacions a centres 
educa� us.

Això sí, Viñas ha recordat 
que en aquests moments 
Ensenyament té sobre la 
taula la possibilitat de fer 

un ins� tut-escola i que això 
“canvia l’horitzó”. 

El director ha assegurat 
que la planifi cació es farà 
conjuntament amb l’Ajun-
tament i amb la comunitat 
educa� va, però que s’hau-
ran d’estudiar quines possi-
bilitats es plantegen “abans 
de decidir què farem”.

La construcció d’un edifi ci per acollir l’Escola el Bosc, actualment 
en barracons, ha estat llargament reivindicada per la comunitat 
educa� va i les famílies del centre. / Arxiu
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Una delegació 
marroquina ha 
visitat Rubí en un 
programa d’igualtat 
de gènere

Rubí dona la benvinguda als infants 
saharauis amb una festa a la plaça Pearson
REDACCIÓ

Rubí acull durant els mesos 
d’es� u 4 infants saharauis, el 
Sidi, el Brahim, la Maimuna 
i la Sabah; en el marc del 
programa ‘Vacances en pau. 
Es tracta d’una iniciativa 
organitzada per la Delegació 
del Front Polisari a Catalunya 
que es va reprendre l’any 
passat a través de l’ONG 
local Rubí Solidari, en col-
laboració amb l’Ajuntament 
de Rubí i l’Associació d’Amics 
amb el Poble Saharaui.

Els infants són víc� mes 
directes d’un confl icte que 
va començar l’any 1975 i 
que l’ONU i la comunitat 
internacional són incapaços 
de solucionar. Els nens i 
nenes són els més afectats 
per les difícils condicions 
de vida dels campaments 
de refugiats, ja que no te-
nen cobertes necessitats 
bàsiques com l’alimentació, 
l’accés a l’aigua potable i 
l’atenció sanitària. Les famí-
lies solidàries es fan càrrec 
durant dos mesos d’aquests 
infants, als quals ofereixen 

la possibilitat de sortir de 
la seva ru� na, par� cipar en 
diferents ac� vitats lúdiques 
i culturals i, a la vegada, 
realitzar diverses revisions 
mèdiques.

Per tal de donar la ben-
vinguda als infants i donar 
a conèixer la situació dels 
campaments saharauis a 
tota la població, divendres 
a la tarda es va organitzar 
una festa a la plaça Pearson. 
La festa va arrencar a les 17 

hores amb tallers infan� ls, 
un espai de jocs tradicionals 
saharauis i un conta contes. 
Per tal de donar a conèixer 
la realitat del poble saharaui, 
també es va organitzar una 
exposició fotogràfi ca, el pas-
si d’un documental i es va 
oferir degustació de te i un 
taller de tatuatges de ‘hen-
na’. La festa es va tancar amb 
un cuscús popular, el concert 
de ‘Chapaos a la nueva’ i 
l’actuació del DJ Peluda.

L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, va destacar la 
necessitat de “sensibilitzar 
la població de les condicions 
de vida que hi ha al Sàhara 
Occidental, on encara hi ha 
moltes persones vivint en 
condicions infrahumanes”. 
Martínez també va agrair 
la feina de Rubí Solidari i va 
recordar que “Rubí és una 
ciutat solidària, acollidora 
i amiga de la infància i ho 
demostrem cada dia”.

Durant l’ac� vitat, es va oferir un cuscús popular i diverses actuacions musicals. / Blai Farran

La bo� ga Crisma dona 500 euros 
a l’ONG Sonrisas de Bombay

La bo� ga Crisma ha tancat 
un any més la seva cam-
panya solidària de venda 
de pijames, amb la qual ha 
recaptat 500 euros, que ha 
donat a l’ONG Sonrisas de 
Bombay. 

Amb la compra de pija-
mes solidaris, els clients de 
Crisma han permès aquesta 
donació a Sonrisas de Bom-
bay per impulsar alguns 
dels projectes que tenen 

ac� us per lluitar contra la 
pobresa, a favor del res-
pecte als drets humans i 
per treballar per la igualtat 
d’oportunitats envers els 
col·lec� us de persones més 
desfavorides de Bombai. 

L’ONG ja ha organitzat 
diverses ac� vitats solidàri-
es i educa� ves a la nostra 
ciutat i està oberta a totes 
les persones que hi vulguin 
col·laborar. / Núria Julià 

Responsables de la bo� ga Crisma. / N. Julià

L’Ajuntament vol apropar-se 
a les dones marroquines
REDACCIÓ

Una delegació marroquina 
va visitar Rubí en el marc 
del programa ‘Suport a la 
inicia� va regional d’igualtat 
d’oportunitats entre ho-
mes i dones Tànger-Tetuan-
Alhoceimas. Es tracta d’un 
projecte impulsat pel Fons 
Català de Cooperació amb 
el suport de diversos ajun-
taments catalans, entre els 
quals el de Rubí i que busca 
promoure la paritat a les 
zones rurals d’aquesta regió 
del Marroc.

La delegació estava for-
mada per tècnics de l’Asso-
ciació Adelma, que té una 
àmplia experiència en de-
mocràcia par� cipa� va, de-
senvolupament territorial i 
aproximació de gènere, i pel 
conseller del president del 
Consell Regional de la zona, 
Ali Tabji. En la trobada amb 
la regidoria de Serveis a les 
Persones, la regidora Mar-
ta García ha explicat que 
són molt poques les dones 
marroquines que s’adrecen 
al Servei de la Dona, un fet 

que, per la regidora, cal 
rever� r: “Pensem que cal 
millorar l’apropament a 
aquest col·lec� u. Tot i que 
és cert que estem treballant 
molt amb la població jove, 
i això fa que reverteixi a les 
famílies i que els drets de 

les dones es vagin conei-
xent entre la població d’ori-
gen marroquí, encara hem 
de realitzar més accions de 
sensibilització”.

L’Ajuntament va fer 
aportacions per un total 
de 59.312,13 euros al pro-
grama entre els anys 2012 
i 2014.

La iniciativa preveu 
beneficiar directament 
132.175 noies d’entre 10 
i 19 anys de les comunes 
rurals de la regió de Tànger-
Tetuan.

La regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones va rebre la delegació 
marroquina. / Localpres
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M. CABRERA

La Marató de donació de 
sang, que va tenir lloc al te-
atre municipal La Sala diven-
dres passat durant tot el dia, 
va registrar 327 par� cipants, 
dels quals van poder donar 
sang 310. Es tracta d’una 
xifra lleugerament superior 
a la de l’any anterior, tot i 
que per sota de la del 2016, 
quan es va batre el rècord 
absolut amb gairebé 400 
donacions.

Una de les persones que 
es va apropar a La Sala va ser 
l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Mar� nez, que va recordar la 
importància de la donació 
de sang: “A l’es� u és de vital 
importància donar sang, 
perquè és una època de l’any 
en què se’n necessita molta 
i Rubí demostra cada any la 
seva solidaritat”. També van 
donar sang els organitzadors 
de l’InFest, que, a més, van 
sortir al carrer per captar 
possibles donants.

Una de les novetats en 
la donació de sang des de 

Més de 300 persones par� cipen en la 
Marató de donació de sang de Rubí

fa pocs mesos és que les 
persones que fan la donació 
reben un missatge SMS quan 
la seva sang arriba a l’hospi-
tal: “És un sistema que vam 
veure a Suècia i que ens 
va agradar molt, tu dones 
la sang avui, però no saps 
realment quan estarà fent 
aquella funció per la qual 

tu en dones, per salvar una 
persona, i el dia que reps el 
missatge, se’t posa la pell de 
la gallina”, va explicar Roser 
Vallès, del Banc de Sang i 
Teixits.

Del total de persones 
que van passar divendres 
per La Sala, 36 són donants 
nous. Pel que fa a � pus de 

sang, es van recollir 106 
donacions d’A+, 100 de 0+, 
37 de 0-, 26 d’A-, 5 d’AB+ i 5 
d’AB-. Es calcula que a Rubí 
es donen en un any 1.000 
donacions. 

Cada dia a Catalunya, es 
necessiten entre 800 i 1.000 
donacions de sang per aten-
dre malalts.

Durant tot el dia els rubinencs van poder apropar-se a La Sala a donar sang. / M.C.

Obertes les preinscripcions 
per als nous cursos que ofereix 
el Servei Local de Català
REDACCIÓ

El Servei Local de Català 
(SLC) ja té a punt la seva 
nova oferta de cursos per 
al primer trimestre de l’any. 
Les persones interessades a 
assis� r-hi poden formalitzar 
la preinscripció fi ns al 27 de 
juliol de dilluns a divendres 
de 9 a 13.30 hores, i els di-
mecres també de 16 a 18.30 
hores al local situat al carrer 
Santa Maria, 17.

Enguany, el Servei Lo-
cal de Català oferirà cursos 
dels nivells Bàsic, Elemental, 
Intermedi i Suficiència. Els 
nivells Bàsic i Elemental es-
tan pensats per a persones 
que volen aprendre a parlar 
el català amb fl uïdesa i cor-
recció. El Bàsic es divideix 
en tres graus (B1, B2 i B3) 
mentre que de l’Elemental 
se n’imparteixen dos (E1 
i E3). Pel que fa als nivells 
Intermedi i Sufi ciència, tam-
bé subdividits en diferents 
graus, s’orienten a alumnes 
que volen escriure el català 
adequadament.

En tots els casos es tracta 
de cursos presencials de 45 
hores amb una disponibilitat 
de 23 places, la majoria de les 
quals encara són vacants. 

Les classes s’impartei-
xen al local del Servei Local 
de Català o bé en altres 
equipaments de la ciutat, 
tots ells cèntrics. Els cursos 
s’iniciaran entre el 24 i el 25 
de setembre. 



REDACCIÓ

Humana Fundación Pue-
blo para Pueblo ha recollit 
62.194 kg de tèx� l usat a 
Rubí durant el primer se-
mestre del 2018. El registre 
equival a 128.700 peces de 
roba a les quals Humana 
dona una nova vida i que 
són introduïdes de nou al 
mercat mitjançant la reu� -
lització o el reciclatge.

Humana és una orga-
nització que des del 1987 
promou la protecció del 
medi ambient mitjançant 
la reutilització del tèxtil i 
duu a terme programes de 
cooperació a l’Àfrica, Amè-
rica Lla� na i l’Àsia, i d’ajuda 
local al territori.

Les peces recuperades 
procedeixen dels conteni-
dors on s’hi diposita la roba, 
el calçat, els complements i 
el tèx� l de la llar que ja no 
s’u� litzen i als quals Huma-
na dona una segona vida. El 
servei de recollida és gratuït 
i representa un estalvi im-
portant en les despeses de 
recollida i eliminació dels 

residus sòlids urbans.
La reu� lització i el reci-

clatge del tèx� l contribuei-
xen a l’estalvi dels recursos 
naturals, la protecció del 
medi ambient i la lluita 
contra el canvi climà� c. Les 
més de 62 tones recollides 
a Rubí de gener a juny 
representen un estalvi de 
197 tones de CO2 a l’at-
mosfera.

El 69% va a la planta de 
tractament de l’Ametlla
La roba dipositada en els 

contenidors d’Humana té 
dues des� nacions, el 69% 
es tracta a la planta de pre-
paració per a la reu� lització 
de l’Ametlla del Vallès i la 
resta es ven a empreses de 
reu� lització i reciclatge.

De les peces que van a 
la planta de tractament, el 
15% es des� na a bo� gues 
de moda sostenible d’Hu-
mana a Catalunya i el 48% 
s’exporta, principalment a 
l’Àfrica, on es ven a preus 
de mercat per generar re-
cursos per a la cooperació 

al desenvolupament.
El 28% es troba en un 

estat que no en permet la 
reu� lització i es ven a em-
preses de reciclatge perquè 
elaborin altres productes.

L’1% són residus impro-
pis que es posen en mans 
dels gestors corresponents. 
I el 8% restant s’envia a un 
centre de tractament de 
residus per a disposició 
fi nal, ja que són productes 
que no es poden reu� litzar, 
ni reciclar ni valoritzar ener-
gè� cament.
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Els rubinencs reciclen més de 62 tones 
de roba usada durant el 2018

Una treballadora de la Fundació Humana, classifi cant la roba. / Cedida

Rubí ampliarà el parc social d’habitatge amb 
pisos de processos d’execució hipotecària
REDACCIÓ

Rubí s’acollirà a una línia 
d’ajuts econòmics de la Se-
cretaria d’Habitatge de la 
Generalitat per adquirir ha-
bitatges de grans tenidors 
per a ús social. La regidora de 
Serveis a les Persones, Marta 
García, ja ha sol·licitat for-
malment la subscripció del 
consistori a l’acord marc per 
a l’adhesió d’ajuntaments, 
amb demanda important 
i acreditada d’habitatge, 
interessats en l’adquisició 
d’habitatges provinents del 
tanteig i retracte amb una 
línia de préstecs bonifi cats 
de l’Institut Català de Fi-
nances.

L’objecte de l’acord és 
oferir als ajuntaments, pro-
motors públics i entitats 
socials la possibilitat d’ac-
cedir a una línia de préstecs 
bonifi cats per adquirir ha-
bitatges amb fi nalitats soci-
als i en règim de propietat 
temporal. Els immobles que 
s’adquireixin mitjançant el 
dret de tanteig i retracte han 
d’esdevenir habitatges amb 

protecció ofi cial des� nats a 
lloguer. La quan� a màxima 
dels préstecs que s’obtenen 
a través d’aquest acord és de 
80.000 euros per habitatge.

L’Ajuntament només es 
planteja exercir aquest dret 
sobre els habitatges que 
compleixin els següents re-
quisits: que l’opció de com-
pra provingui d’una persona 
jurídica, en cap cas si prové 
d’un par� cular; que l’habi-
tatge � ngui una super� cie 
ú� l mínima entre 65m2 i 70 
m2; que no es� gui ocupat; 
i que no requereixi rehabi-

litació. Part dels habitatges 
que s’adquireixin mitjançant 
el dret de tanteig i retracte 
es preveu des� nar-los a re-
soldre situacions puntuals 
d’emergència.

Segons Marta García, 
“aquesta línia de préstecs 
bonificats ens permetrà 
aconseguir més habitatges 
i complementar la dotació 
econòmica que ja hem pre-
vist aquest any per a adquirir 
5 habitatges per a lloguer 
social. Com a Ajuntament 
hem d’explorar totes les 
vies possibles per con� nuar 

ampliant el parc d’habitatge 
social de Rubí”.

A més d’exercir el dret de 
tanteig i retracte, l’Ajunta-
ment con� nua treballant en 
altres línies per aconseguir 
la mobilització de pisos buits 
propietat d’entitats ban-
càries a través de cessions 
temporals voluntàries.

El mercat de lloguer social
El parc social d’habitatge de 
Lloguer de Rubí és de 1.092 
pisos, segons dades de l’Ob-
servatori de l’Habitatge de 
la ciutat a 31 de desembre 
de 2017. D’aquests, 149 són 
habitatges municipals; 178 
són pisos de lloguer d’altres 
administracions; 85 són de 
lloguer social d’entitats fi-
nanceres, 56 formen part 
de la borsa de mediació 
social que ges� ona Proursa 
que també ha tramitat 10 
contractes més del mercat 
privat; 525 reben ajudes 
al lloguer del Ministeri de 
Foment i 195 de la Gene-
ralitat. D’aquests, 106 pisos 
estan inclosos en més d’una 
categoria.

Segons el consistori, actualment Rubí compta amb 1.092 pisos de 
lloguer social. / Cedida
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Equipaments i serveis 
municipals redueixen els 
seus horaris per l’es� u
REDACCIÓ

Amb l’arribada de l’es� u, 
els diferents serveis i equi-
paments municipals varien 
el seu horari fins al se-
tembre. Així, des d’aquest 
mes, l’Ofi cina d’Atenció a 
la Ciutadania (OAC) obre 
de dilluns a divendres de 
8 a 15 hores. Aquest horari 
es man� ndrà fi ns al 10 de 
setembre, quan recupera-
rà l’horari habitual. Per la 
seva banda, l’OAC de Les 
Torres està tancada fi ns al 
10 de setembre.

Pel que fa a l’Oficina 
Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC), 
ubicada a l’OAC del centre, 
atendrà les pe� cions ciuta-
danes de dilluns a dijous 
de 8 a 15 hores durant el 
juliol, a l’agost romandrà 
tancada i al setembre tor-
narà a obrir de dilluns a 
dijous de 9 a 14 hores.

La Biblioteca també 
s’adapta al període esti-

uenc. L’equipament obre 
les portes els dilluns, di-
marts i dijous de les 15.30 
a les 20.30 hores, els dime-
cres de 10 a 20.30 hores i 
els divendres de 10 a 14.30 
hores.

Durant el juliol, l’Ateneu 
obrirà de dilluns a dijous 
de 10 a 14 hores i de 16 a 
21.30 hores i divendres de 
16 a 21.30 hores. A més, 
l’equipament romandrà 
tancat des del 27 de juliol 
fins a l’11 de setembre, 
ambdós inclosos.

Pel que fa al Museu 
Municipal Castell (MMUC) 
manté l’horari habitual 
però restarà tancat tot el 
mes d’agost, igual que l’An-
� ga Estació. L’Aula Cultural 
també estarà tancada fi ns 
a l’11 d’octubre.

Per la seva banda, el 
Celler romandrà tancat 
fins al setembre a partir 
de divendres vinent, un 
cop s’hagi projectat el do-
cumental del mes.

Els serveis municipals sempre canvien l’horari durant l’època 
es� val. / Axel Domingo

Tots els semàfors de Rubí incorporaran elements 
sonors per a persones invidents l’any 2021
REDACCIÓ

Rubí compta actualment 
amb tres semàfors amb 
elements sonors per fa-
cilitar el pas a persones 
invidents i la intenció del 
consistori és que l’any 2021 
els 22 encreuaments amb 
semàfors que resten també 
incorporin aquests ele-
ments sonors. Aquesta és 
una de les accions en rela-

ció a la mobilitat i l’accessi-
bilitat que inclourà el Pla de 
la Diversitat Funcional de 
Rubí que s’està treballant 
en la Taula de Diversitat 
Funcional.

Aquest òrgan, que agru-
pa personal municipal, així 
com membres de diverses 
en� tats i professionals del 
sector i representants po-
lí� cs, ha establert que el 
món laboral, l’accessibili-

tat, el dret a l’habitatge i el 
lleure han de ser els grans 
eixos de treball del Pla de 
la Diversitat Funcional que 
vertebrarà les accions a dur 
a terme fi ns a l’any 2021.

Pel que fa a l’àmbit la-
boral, s’ha decidit actuar en 
la inserció laboral i insis� r 
en la formació ocupacio-
nal per a persones amb 
diversitat funcional, ja que, 
com han assenyalat mem-

bres de diversos col·lec� us, 
aquests són els principals 
esculls que troben a l’ho-
ra d’accedir a un lloc de 
treball.

Formar monitors espe-
cialitzats en ac� vitats extra-
escolars, el lleure i l’esport 
és una altra demanda que 
s’ha posat sobre la taula. En 
aquest sen� t, s’ha decidit 
adequar l’oferta forma� va 
municipal a aquesta ne-

cessitat, que també es farà 
arribar al monitoratge de 
serveis de menjador.

Finalment, en l’àmbit 
de l’accessibilitat i la mo-
bilitat, a més d’adaptar els 
semàfors per a persones 
invidents, es planteja � rar 
endavant actuacions en 
diferents espais públics 
amb la vista posada en 
l’eliminació de barreres 
arquitectòniques.

Semàfor a l’avinguda de l’Esta-
tut. / Arxiu
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MARTA CABRERA

Un centenar de persones 
es van concentrar el dilluns 
al vespre a la plaça de Pere 
Aguilera per reclamar la 
llibertat dels exconsellers 
Jordi Turull, Josep Rull, Raül 
Romeva i Dolors Bassa, de 
l’expresidenta del Parla-
ment Carme Forcadell, i 
dels líders de les en� tats 
sobiranistes Jordi Sànchez 
i Jordi Cuixart. Coincidint 
amb els 9 mesos de l’entra-
da a la presó de Sànchez i 
Cuixart, les manifestacions 
es van replicar arreu del 
territori català.

Durant la concentració 
a Rubí, es va llegir una carta 
de Jordi Cuixart, president 
d’Òmnium, i l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) va 
llegir un manifest. Per aca-
bar l’acte, la violoncel·lista 
Núria Puigbò va oferir tres 
peces: ‘El Cant dels Ocells’, 
‘El Cant de la Senyera’ i ‘Els 
Segadors’.

Pels responsables locals 
de les entitats sobiranis-
tes, és fonamental que 

Prop d’un centenar de persones reclamen 
la llibertat dels líders independen� stes

la gent continuï amb la 
mobilització ciutadana per 
tal d’alliberar els presos: 
“Cal mantenir la pressió al 
carrer, no n’hi ha prou amb 
les resolucions internacio-
nals, la clau és que sur� n 
en llibertat i quan arribi el 
judici ja veurem les proves 

que tenen o no contra ells”, 
afi rma el president d’Òmni-
um a Rubí, Mar�  Pujol.

Actualment,  Turul l , 
Rull, Jonqueres, Romeva, 
Sànchez i Cuixart es tro-
ben en presó preventiva 
al centre penitenciari Els 
Lledoners, a Sant Joan de 

Els manifestants van mostrar cartells demanant la llibertat dels empresonats. / M.C.

Vilatorrada. Pel que fa a 
Bassa i Forcadell, estan a 
Puig de les Basses, a Figue-
res, tot i que l’expresidenta 
del Parlament ha demanat 
el trasllat per poder estar 
més a prop de la seva fa-
mília, ja que és del Baix 
Ebre.

Podem s’aproxima a 
Catalunya en Comú de 
cara a les municipals
REDACCIÓ

Podem Rubí va decidir el 6 
de juliol iniciar contactes 
amb Catalunya en Comú 
Rubí de cara a les elecci-
ons municipals del 2019. 
De fet, hi ha persones de 
Podem que par� cipen de 
Catalunya en Comú Rubí a 
� tol individual.

En un comunicat, la 
formació política espera 
que “se sumin persones, 
par� ts i moviments a l’es-
pai que s’obrirà entre Rubí 
en Comú i Podem”.

D’altra banda, en refe-
rència a les lluites internes 
que s’estan produint a Es-
querra Unida i Alterna� va 
(EUiA), on una part de la 
formació vol fer una candi-
datura unitària d’esquerres 
o anar amb els comuns i 
l’altre repe� r amb l’Alter-
nativa d’Unitat Popular 
(AUP), Podem descarta 

formar una candidatura 
unitària d’esquerres, ja 
que considera que una 
coalició liderada per Es-
querra Republicana de 
Catalunya (ERC) “no és 
el més adient”. També 
afi rma que el seu projecte 
“no implica supeditar Rubí 
als debats nacionals, Rubí 
no pot esperar que arribi 
una República salvífica 
que ho solucionarà tot” i 
afi rma que la prioritat és 
“solucionar tants i tants 
problemes de Rubí” i no 
presentar “mocions que 
res tenen a veure amb les 
competències municipals 
i que donen ales a la dreta 
reaccionària”.

Per úl� m, la formació 
considera que cal “integrar 
a diferents forces de la 
ciutat, prioritzant les qües-
� ons de model de ciutat 
per disputar el govern al 
pitjor PSC”.

La regidora de l’AUP Mireia Gascón 
deixa el càrrec per mo� us professionals
REDACCIÓ

La regidora de l’Alterna� -
va d’Unitat Popular (AUP) 
Mireia Gascón va renun-
ciar al càrrec dijous al Ple 
per mo� us professionals. 
Gascón, que té 34 anys, 
és llicenciada en Biologia, 
té un Màster en Toxico-
logia i Salut Ambiental, 
un Màster en Agricultura 
Ecològica i és doctorada en 
Biomedicina. Actualment, 
treballa a l’Ins� tut de Salut 

Global Barcelona i marxarà 
a treballar als Estats Units 
durant quatre mesos.

La ja exregidora va ser 
escollida com a represen-
tant electe com a número 3 
de la llista de l’AUP i prové 
del par� t Alterna� va Ciuta-
dana de Rubí (ACR).

Mireia Gascón marxa 
agraint a la ciutadania “les 
queixes, la informació, les 
propostes, les refl exions i 
les crí� ques construc� ves”, 
que considera “ajuden a 

obrir mirades i a no quedar-
se tancat en el món propi”, 
i considera que al fi nal, la 
tasca de regidor “és fer 
d’altaveu de les demandes 
i les propostes de la ciuta-
dania”.

Gascón també ha volgut 
agrair la feina dels seus 
companys regidors, Jordi 
Muntan i Aitor Sànchez, 
i li ha desitjat sort al nou 
edil de l’Alternativa, Al-
bert Giménez, que prendrà 
possessió del càrrec al se-

tembre. També ha dit que 
con� nuarà “implicada amb 
la ciutat”.

Un mandat “ple d’espec-
tacles”
L’exregidora ha cri� cat que 
hagi estat un mandat “ple 
d’espectacles”, en el qual 
“s’ha alterat, de manera 
perversa, el resultat de 
les urnes, amb decisions 
que no ajuden a fer que 
la ciutadania cregui en els 
seus representants ni en 
la ins� tució”. També s’ha 
queixat que “la política 
talli les ales a la inicia� va, 
a la crea� vitat i al talent”, 
i que “cos�  tant prioritzar 
la ciutat respecte a altres 
interessos, siguin de par� t 
o personals”.

Per úl� m, assenyala que 
a l’Ajuntament de Rubí hi 
ha “bons professionals”, als 
quals els “calen recursos i 
acompanyament” i lamenta 
que qües� ons tan impor-
tants per la ciutat com el 
POUM, el Pla de Mobilitat o 
el Pla d’Equipaments enca-
ra no es� guin “tancats”.Mireia Gascón, durant una de les seves intervencions al Ple. / Arxiu

Assemblea de Podem Rubí. / Cedida
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Oberta una nova convocatòria per subvencionar 
obres de rehabilitació d’edifi cis residencials
REDACCIÓ

El Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha obert 
una nova convocatòria de 
subvencions per al foment 
de la rehabilitació d’edifi cis 
de ti pologia residencial per 
a l’any 2018, a la qual desti -
narà inicialment 8,8 milions 
d’euros. Aquesta dotació és 
ampliable en funció de les 
sol·licituds i la disponibilitat 
pressupostària. En la convo-
catòria de l’any passat, un 
cop ateses totes les peti ci-
ons, els ajuts van ascendir 
a 4,6 milions d’euros.

Poden optar a aquestes 
subvencions les comunitats 
de propietaris, els propie-
taris d’edifi cis d’habitatges 
i les societats cooperati ves 
formades de manera agru-
pada per propietaris d’ha-
bitatges o d’edifi cis. Com a 
novetat, aquest any també 
hi poden accedir les em-
preses constructores arren-
datàries o concessionàries 
dels edifi cis i les empreses 
de serveis energèti cs per a 
les actuacions per millorar 

l’eficiència energètica i la 
sostenibilitat.

Per poder accedir a 
l’ajut, els edificis han de 
disposar, amb caràcter obli-
gatori i prèviament a la 
sol·licitud de la subvenció, 
de l’informe de la Inspecció 
Tècnica de l’Edifici (ITE). 
Aquest informe s’ha d’ha-
ver presentat per sol·licitar 
el Certificat d’Aptitud de 
l’Edifici en un màxim de 
quatre mesos des de la seva 
emissió i sempre amb ante-
rioritat a la presentació de la 
sol·licitud de subvenció.

La ti pologia d’ajuts sub-

vencionables inclou els des-
ti nats a la millora de l’efi ci-
ència energèti ca i la soste-
nibilitat, a la conservació i 
a la millora de la seguretat 
d’uti lització i de l’accessibi-
litat. Enguany, no és requisit 
imprescindible que l’edifi ci 
ti ngui cap anti guitat.

Fins a 14.000 euros per 
habitatge
Si les actuacions que es fan 
són per millorar l’efi ciència 
energèti ca i la sostenibilitat 
poden rebre un 40% del 
pressupost protegible, amb 
un màxim de 3.000 euros 

per habitatge.
Els treballs de con-

servació dels fonaments, 
estructura i instal·lacions 
poden obtenir un 40% de 
subvenció del pressupost 
amb un màxim de 3.000 
euros per habitatge. Les 
obres de conservació de les 
cobertes, terrats, façanes, 
pati s i mitgeres rebran un 
30% del pressupost amb un 
màxim de 3.000 euros per 
habitatge.

Les actuacions per a la 
millora de la seguretat d’uti -
lització i per a l’accessibilitat 
també rebran el 40% del 
pressupost protegible amb 
un màxim de 4.000 euros 
per habitatge. Les obres 
dins un mateix habitatge 
poden incloure diversos 
ti pus d’actuació i els ajuts 
poden arribar a sumar fi ns 
a 14.000 euros.

Els interessats a optar a 
alguna d’aquestes subven-
cions han de presentar la 
seva sol·licitud a l’Oficina 
Local d’Habitatge, ubicada 
al carrer General Prim, 33-
35, fi ns al 31 de juliol.

Entre les obres subvencionables hi ha la instal·lació de nous sistemes 
de producció d’aigua calenta sanitària. / Cedida

La Taula de la Competi ti vitat 
Industrial concreta el primer 
conjunt d’accions
La Taula de la Competi ti vitat 
Industrial de Rubí (TCIR) ha 
començat a implementar els 
plans de treball i les soluci-
ons d’alt impacte defi nides 
a les taules de treball. En el 
marc de la fase executiva 
de la TCIR, s’han realitzat 
diferents reunions d’inici 
amb els agents experts de 
cada àmbit. 

A través d’aquestes tro-
bades, s’han recollit un total 
de 30 solucions i actuacions 
que es treballaran de mane-
ra operativa i estratègica. 
Entre les accions defi nides 
fi ns ara hi ha la realització 
d’un estudi sobre mobili-
tat de mercaderies de les 
empreses de Rubí; l’impuls 
de bones pràctiques en 
mobilitat empresarial, en 
col·laboració amb l’equip 
de Rubí Brilla, així com les 
propostes del pla de de-
senvolupament del Consell 
de la Formació Professio-
nal de Rubí per a la millor 
adaptació a les necessitats 
formatives del teixit em-
presarial. També s’ha defi nit 

l’ampliació dels recursos 
disponibles a l’aplicació Rubí 
Ciutat; la incorporació de 
millores fiscals i la neces-
sitat de reduir el temps de 
resposta dels tràmits amb 
l’administració. 

El regidor de Desenvo-
lupament Econòmic Local, 
Rafael Güeto, destaca que 
el Pla de Treball es defi neixi 
amb la parti cipació directa 
dels actors implicats.

Els resultats del pla de 
treball, així com l’estat de 
les actuacions i solucions 
proposades, s’exposaran al 
tercer Consell General de la 
TCIR que es preveu que es 
realitzi abans de fi nalitzar 
2018.

La TCIR s’està posici-
onant com un model de 
treball col·laborati u orientat 
a la posada en marxa d’acci-
ons concretes i mesurables, 
incidint en el disseny d’estra-
tègies públiques territorials 
basades en el coneixement 
de les parts, en el valor com-
parti t i en la transparència. 
/ DdR

Rubí impulsa un grup de compra agregada d’energia verda 
A través del Rubí Brilla, l’Ajun-
tament ha impulsat la creació 
del primer grup de compra 
agregada d’energia a escala 
municipal. Es tracta d’una 
agrupació d’empreses i co-
merços rubinencs que han 
comprat energia de manera 
conjunta a través d’una lici-
tació electrònica.

La creació del grup i el 
procés de subhasta ha per-
mès redactar un plec de 
clàusules que garanteix que 
l’energia serà 100% reno-

vable, amb un millor preu 
i condicions. A més, també 
reben suport de l’empresa 
subministradora per imple-
mentar instal·lacions d’auto-
consum solar.

El regidor de Desenvo-
lupament Econòmic Local, 
Rafael Güeto, ha qualifi cat 
“d’èxit rotund” la creació del 
grup, tant “pels preus acon-
seguits”, com per la “respos-
ta del teixit empresarial” i 
pel fet que “les comercialit-
zadores que han guanyat la 

subhasta són tres empreses 
petites de proximitat”. Es 
tracta d’Adeinnova, Oppidum 
i Electra Caldense.

La subhasta electrònica 
d’energia s’ha gestionat a 
través de l’empresa Bioquat 
i el resultat és la primera 
compra unifi cada d’energia 
verda que no s’enduen les 
grans companyies.

Estalvi de 148.000 euros
El grup està format per 58 
empreses i comerços que re-

presenten gairebé 78 punts 
de subministrament i han 
licitat per un volum de gaire-
bé 28 GWh. Els preus aconse-
guits representen un estalvi 
de més de 148.000 euros so-
bre el preu de mercat i rebai-
xen en gairebé 400.000 euros 
el preu de sorti da que havien 
fi xat les empreses abans de 
començar el procés.

Empresaris i comerciants 
rubinencs s’han mostrat 
agraïts a l’Ajuntament per 
impulsar la iniciati va. / DdR

José Enrique Vázquez, Rafael Güeto, Albert Alcoverro i Miquel Ortuño 
a la sala de plens. / Localpres



Aquesta setmana hem tingut ocasió de 
visitar les obres de la construcció de 
l’edifi ci on s’ubicarà l’institut Torrent 

dels Alous, al barri del 25 de Setembre. Unes 
instal·lacions àmplies, funcionals i lluminoses 
que permetran els 600 alumnes i el professorat 
del centre continuar en condicions molt més 
dignes i donar-li un nou impuls al projecte 
educatiu de l’institut més jove de la ciutat, però 
que ja ha aconseguit fer-se un nom en l’oferta 
educativa pública de Rubí.

El Torrent dels Alous va iniciar la seva 
oferta educativa el curs escolar 2011-12 amb 
dos grups de 1r d’ESO i un total de 60 alum-
nes. Tot i que l’Ajuntament havia fet els deures 
i l’any 2007 ja havia cedit un terreny per a la 
construcció del centre, en els seus inicis, l’ins-
titut va compartir les instal·lacions de l’Escola 
25 de Setembre perquè la Generalitat no havia 

tirat endavant cap projecte.
Un curs més tard es va optar per instal·lar 

aules prefabricades, els popularment coneguts 
com a barracons, a la zona de l’antic edifi ci 
de l’Escola 25 de Setembre a l’espera de la 
construcció de l’edifi ci. Els anys van anar pas-
sant i el curs 2016-17 es va completar l’oferta 
educativa del centre des de 1r d’ESO a 2n de 
Batxillerat. Una promoció íntegra d’alumnes 
ha cursat la secundària i el batxillerat en 
barracons.

En principi, al setembre quan comenci el 
curs, el nou edifi ci ja serà operatiu i l’alum-

nat podrà començar les classes a les noves 
instal·lacions, a excepció del gimnàs i les 
pistes esportives que s’enllestiran uns mesos 
més tard.

Bona notícia per a l’ensenyament públic 
a Rubí, ja que, tot i que com diu el lema del 
centre, la qualitat de l’ensenyament la fan les 
persones, en millors condicions i amb més 
opcions el projecte podrà créixer.

També és una bona nova per al barri, el 25 
de Setembre, que a poc a poc va dotant-se de 
nous equipaments, amb escola i institut nou, 
amb obres de millora al CAP Anton Borja i 

amb un equipament esportiu de qualitat com 
és el CEM Duet Sport.

Amb la posada en marxa d’aquest nou 
institut, només queda a la ciutat un centre en 
barracons. Es tracta de l’Escola el Bosc, a Ca 
n’Oriol, també l’escola més jove de Rubí. La 
Generalitat ha confi rmat també aquesta set-
mana que serà una de les prioritats del govern, 
tot i que queda per defi nir la seva planifi cació. 
És molt possible, segons les paraules del di-
rector de Serveis Territorials d’Ensenyament, 
que en aquest centre s’aposti per una escola-
institut, una opció que en els darrers anys, la 
Generalitat ha recuperat. I veient les necessi-
tats de la ciutat, amb la baixada de la demanda 
de places d’infantil i primària per la caiguda 
de la natalitat i l’increment de les sol·licituds 
de secundària pel boom demogràfi c de fa uns 
anys, aquesta seria l’opció més encertada. 

Ensenyament
EDITORIAL
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FOTODENÚNCIA

El consentimiento sexual y la Ministra

El Tuit de la setmana                 15 de juliol

Mohammed Said @saidjaoujat
Con su 3a edición ya!! El @infestrubi: 
sigue creciendo y mejorando, realmente 
si eres afeccionado al #cine de #terror y 
#fantás� co, no puedes perder dejar de 
visitarlo, Felicidades al gran trabajo de 
la organización y estaremos al espera de 
la 4° edición 2019
#rubicity

Hemos llegado a un mo-
mento en ciertos temas 
delicados…, que de aquí 
a poco los hombres debe-
remos pedir perdón por el 
mero hecho de haber nacido 
hombres. Como sigamos así, 
y me refi ero a la iniciativa de 

la vicepresidenta Carmen 
Calvo de reformar el Código 
Penal, y que cualquier acto 
sexual sin una afirmación 
explícita sea delito, llegará 
un momento en que si mi-
ras a una chica guapa por 
la calle te podrán acusar de 
agresión sexual, y es más, 
cada vez que quiera hacer el 
amor con mi pareja, ¿tendré 
que llamar a un juez o a un 

notario para que tome nota 
del sí de mi pareja y me dé 
permiso para disfrutar del 
sexo con mi chica? ¿O tendré 
que llamar a la Ministra para 
ofi cializar el sí de mi chica y 
así darme permiso para ha-
cerle el amor? ¡Hasta dónde 
estamos llegando! ¿Y estas 
son las políticas sociales 
y progresistas de PSOE y 
Podemos? 

Una imatge val més que mil 
paraules, diuen. Aquesta és 
una foto d’aquest dimecres 
al carrer Unió. Una paperera 
que han trencat, restes de 
brutícia a l’entorn i algunes 
de les moltes tapes de ser-
veis que ‘llueixen’ juntes a 
l’illa de vianants. 

Una pena que carrers 
que tot just s’acaben d’ar-
ranjar (és un dels carrers 
que s’ha fet per a vianants) 
llueixi d’aquesta manera. 

Bretolades, vandalisme, 
incivisme, brutícia i lletjor.  
Tot junt en uns pocs metres 
quadrats en ple centre de la 

ciutat. Molt i molt lamen-
table. O ens conscienciem 
entre tots que la via pública 
és un espai comú i l’Ajunta-
ment es posa les piles en el 
tema de la neteja o Rubí mai 
deixarà de ser el que és. 

M. Vendrell

JOSÉ A. ÁVILA 

Gestor Técnico Administrativo
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Durant les darreres setmanes, 
els ciutadans i ciutadanes de 
Rubí hem pogut fer arribar i 
votar propostes d’inversions 
a la nostra ciutat a través 
d’una eina de pressupostos 
participatius. El disseny del 
procés és correcte, malgrat ser 
una quantitat molt petita de 
diners sobre els quals tenim 
capacitat de decisió (150.000€, 
i 50.000€ pel consell d’infants) 
i que contrasta altament amb 
el procés que es va fer a Bada-
lona (14 milions d’euros) o a 
la veïna Sant Cugat (2 milions 
d’euros). La quantitat, però, 
no només és escassa en com-
paració amb altres processos 
participatius, i especialment 
tenint en compte el nombre 
d’habitants de la nostra ciutat; 
sinó que presenta un altre 
problema, i és que hi ha pro-
jectes que, en cas de resultar 
guanyadors, s’enduran el 100% 
del pressupost que s’ha obert 
a la participació ciutadana. 
Així doncs, la ciutat de Rubí 
només guanyaria una millora, 
que segur que serà molt bona, 
però molt sectoritzada.

Diem que el disseny del 
procés és correcte perquè s’han 
seguit les fases que s’esperen – 
informació, validació tècnica 
dels projectes, priorització de 
les propostes i votació – però 
trobem que encara hi ha molt 
marge de millora en alguns 
aspectes.

En primer lloc, quan ac-
cedim a la plataforma per 
participar en la votació de 
les propostes que han estat 
acceptades ens trobem que hi 
ha propostes que venen del 
programa Alcaldia als barris, 
una informació que no vam 
conèixer fi ns que vam veure 
les propostes fi nalistes. Dei-
xant de banda que mai ens ha 
semblat que Alcaldia als barris 
fos una eina participativa, sinó 
més aviat un programa de pro-
moció personal de l’alcaldessa, 
i que en tot cas s’hauria d’haver 
contemplat en una dimensió 
diferent de l’eina de Pressupos-
tos participatius, ens sembla 
que és fer-se trampes al soli-
tari. Si inicies un procés amb 
unes normes, no les pots can-
viar a mig procés. Recordem, 
a més, que l’alcaldessa no ha 
passat per tots els barris, com 
han denunciat alguns veïns de 
Sant Muç, per exemple.

En segon lloc, per algu-

nes de les reformulacions 
tècniques que s’han fet a les 
propostes. Per exemple, la 
proposta original de «Parcs, 
jardins i zones esportives» 
demana «poder gaudir d’es-
pais verds, de parcs infantils 
en condicions, de zones on 
practicar l’esport... igual que 
el nucli urbà. Can Ximelis, 
Sant Muç, Castellnou... etc., 
o no tenen parcs i si tenen 
l’espai, són una selva (...). Vo-
lem els nostres parcs i jardins 
com a tals, i no com selves de 
l’Amazones». La reformulació 
que en fa l’Ajuntament aparca 
la qüestió de les zones verdes, 
parcs i jardins i proposa «fer 
una pista polivalent a Can 
Ximelis on estiguin a la ma-
teixa superfície les cistelles de 
bàsquet i les porteries». Aquest 
govern sembla molt afí a en-
cimentar-ho tot però quan es 
tracta d’enjardinar-ho, fa com 
qui sent ploure...

En un altre cas, una con-
servadora – restauradora de 
béns culturals proposa destinar 
recursos a «la conservació i res-
tauració de béns arquitectònics 
o arqueològics amb un estat de 
degradació avançat com Can 
Llonc, el Vapor Nou, la Torre 
Massana o el forn ibèric», i 
també «la millora de l’accessi-
bilitat per persones discapaci-
tades en espais culturals com 
l’Ateneu o la Torre Bassas». En 
canvi l’Ajuntament s’inventa 
una contraproposta, que no té 
pràcticament res a veure amb 
l’original, i que consisteix a 
destinar 36.300€ en «realitzar 
una actuació de conservació i 
restauració del monument de-
dicat a les víctimes de la Riera-
da de 1962». La justifi cació és 
que «alguns dels espais citats 
no són de titularitat pública, la 
resta sí que ho són però tenen 
diverses problemàtiques». I es 
queden tan amples.

Que cal valoritzar el pa-
trimoni històric rubinenc és 
una qüestió per la qual hem 
batallat des de l’inici del man-
dat – de fet hi ha una moció 
aprovada en aquest sentit, però 
encara no s’ha fet res al res-
pecte – i ja ens sembla bé que 
es restauri el Monument si és 
necessari. Però no trobem que 
s’hagi d’oblidar cap element 
patrimonial de la ciutat, sigui 
de titularitat pública o privada, 
i menys que es descartin amb 
una explicació tan pobra. És 
més, ens sembla que amb 
aquesta reformulació ens volen 
donar gat per llebre, ja que si 

es repassen les propostes sor-
gides del programa Alcaldia 
als barris (de nou tornem al 
programa d’Alcaldia als bar-
ris), n’hi ha una que demana 
la restauració del monument 
a les víctimes de la Rierada. 
En tot cas, el més preocupant 
és que s’ha acabat modifi cant 
totalment una proposta d’una 
ciutadana, cosa que treu valor 
al procés iniciat i pot arribar a 
generar frustració a qui s’ani-
ma a participar, un dels grans 
perills que tenen molts proces-
sos anomenats de participació 
ciutadana.

D’altra banda, hi ha pro-
postes que considerem que 
ni tan sols haurien de formar 
part dels Pressupostos parti-
cipatius, com ara les voreres 
adaptades – sigui o no una 
obligació legal, hauria de ser 
una obligació moral – o la 
replantada d’arbres morts als 
carrers de Rubí. Aquestes dues 
formen part del que hauria de 
ser la posada al dia de la nostra 
ciutat, fent-la accessible i més 
saludable per a tothom – i 
no entrarem a detallar totes 
les propostes que hem fet al 
respecte al llarg del mandat, 
perquè això seria un altre ar-
ticle. En tot cas, l’accessibilitat 
o el verd urbà són aspectes que 
mereixerien plans complets 
on la ciutadania tingui una 
participació directa, no actu-
acions soltes i inconnexes, i 
per això no ens sembla bé que 
entrin a concurs amb altres 
actuacions que sí que trobem 
que es poden considerar més 
prioritàries que d’altres.

En definitiva, celebrem 
que el Govern a poc a poc 
s’obri a escoltar la ciutadania 
en certs aspectes, i creiem que 
el procés dissenyat és correcte 
i que l’eina és francament útil 
per tal de donar la veu a la 
ciutadania, però hi ha marge 
de millora en la seva aplicació, 
ja que la gestió política de tot 
el procés ha estat nefasta. En 
aquest sentit, esperem que es 
tinguin en compte aquestes 
propostes de millora de cara 
al procés participatiu que 
finalment s’ha aconseguit 
iniciar per a la transformació 
del parc de Ca n’Oriol (pres-
supost actual de 4 milions d’€). 
Creiem que queda molt camí 
per recórrer si volem fomentar 
una veritable participació i, 
per tant, la implicació de les 
persones en la construcció de 
la ciutat on fan la seva vida 
quotidiana.

Els pressupost 
participatiu, una bona eina 

que necessita millorar Situada en el centre de Rubí, 
en el carrer Sant Cugat, 32, 
l’última gran masia de Rubí, 
coneguda com a Cal Ferro, 
està actualment en restau-
ració. El seu mot procedia 
de Miquel Claverí, de qui es 
deia que era fort com un ferro 
perquè va construir el pont 
de Can Claverí amb grans 
pedres. 

En Miquel Claverí tenia 
dos fills que, a mitjans de 
segle XIX, van poder comprar 
la casa i la van engrandir. La 
masia data del S. XVIII. Els 
elements més característics 
d’aquest immoble es respec-
taran, com ara la distribució 
de la casa, el menjador amb 
la seva capelleta, les rajoles 
de la cuina de principis del 
S. XIX. També se salvarà el 
gran safareig veïnal i el pou 
que allà s’hi troba, així com la 
cavallerissa, amb la menjadora 
pels cavalls. 

El celler, amb prop de 30 
bótes de 100 litres, produïen 
tota mena de vins. Encara 
hi ha els dos cubs de trepit-
jar el raïm, amb rajoles del 
segle XVIII i la premsa del 

L’última gran masia

Alternativa d’Unitat 
popular (AUP)

Pere Bel
Membre del G.C.M.R.   

raïm, fabricada en un taller 
de Rubí. Destaquen en el 
pati, les arcades dels balcons 
de les cambres dels jornalers. 
En el pis superior, es manté 
la distribució de les cambres, 
de la típica masia catalana, 
amb un gran vestíbul central. 
Les parets més antigues estan 
construïdes amb totxos de 
tres polsades, mentre que els 
totxos estàndard són de dos, 

amb precioses arcades, que 
es deixaran vistes. També es 
mantindran els cairons qua-
drats del paviment. Cal agrair 
als nous propietaris de la masia 
els esforços i sensibilitat que 
voluntàriament estan demos-
trant en restaurar i conservar 
una part del nostre patrimoni 
amb l’ajut dels millors tècnics. 
El celler el convertiran en bo-
tiga, i la resta en habitatge.



ENTREPANS

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

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

La Sandvitxeria
c. Doctor Puig, 4
T. 93 727 1398

Cervecería Santa Fe
c. Platí, 13
T. 93 697 81 80

ARROSSERIA

Llamas
Pl. del Progrés, 9
T. 93 699 66 98

BAR MUSICAL

BRASERIA

Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei, 
Km. 7,8

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

Sal i Oli
T. 93 633 86 84
c. Balmes, 25 Rubí

La Cassoleta
T. 93 699 94 41
Av. Castellbisbal, 69

CAFETERIA

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

CUINA 

CASOLANA

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

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

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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CUINA 

URUGUAIANA

PIZZERIA

La Tasca del Búho
Av. Castellbisbal, 88
T. 93 807 47 11

TAPES

Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87

Bar Rambla
c. Francesc Rovira. 10

Los Torreznos
Av. Josep Ferrer i Domin-
go, 12 L-1
T. 93 126 75 56

FRUITERIA

CUINA 

JAPONESA

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

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

Violet
c. Perdiu, 3 
T. 93 832 47 78 
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

JULIOL 2018

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

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

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12

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

Superaliments per al cervell

El cervell depèn d’un sub-
ministrament constant de 
nutrients essencials de la 
nostra dieta, sucre a la sang 
i oxigen per funcionar ade-
quadament. Menjar una die-
ta ben equilibrada abundant 
en aquests elements ajuda 
a millorar la memòria i aug-
mentar el poder del cervell, 
però també pot reduir el risc 
de malalties relacionades 
amb l’edat, com la demència 
i l’Alzheimer.

El cervell està compost 
de greixos al voltant d’un 
70% i requereix àcids grassos 
essencials com l’Omega-3, 
que es troba en els peixos 
grassos (salmó, truita i ve-
rat), oli de llinassa, nous i 
llavors.

També necessita proteï-
nes de bona qualitat, baixes 
en greix, per proveir-se dels 

aminoàcids essencials que 
necessiten els neurotrans-
missors com l’acetilcolina 
(per a la bona memòria) i 
serotonina (implicat en l’es-
tat d’ànim). Aliments com 
els ous, els llegums, el tofu, 
el pollastre orgànic i la carn 
magra són bones opcions.

Els antioxidants, que 
inclouen les vitamines C, 
A i betacarotè, també són 
importants. Les fruites i 
verdures, especialment les 
varietats vermelles i de color 
ataronjat, n’estan plenes.

Els carbohidrats comple-
xos que es troben en cereals 
integrals i pans integrals 
(civada, sègol, arròs integral, 
quinoa) proporcionen al cer-
vell un subministrament lent 
i constant d’energia.

dietasefecti vas.org
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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 RubíSOS: Una epidemia de 
panleucopenia sacude 

Rodamons de Rubí

El pasado verano una epidemia de 
panleucopenia sacudió la asocia-
ción. En ese momento teníamos 
75 gatos jóvenes suscepti bles de 

contagio, de los cuales tuvimos que ingresar 
a 34. La deuda en facturas veterinarias a día 
de hoy es de 25.000 euros.

No podemos seguir 
trabajando y amparando 
a los animales que lo ne-
cesitan y que no tienen 
a nadie más si no somos 
capaces de liquidar esta 
deuda. De vuestra ayuda 
depende que podamos 
dar continuidad a nuestra labor, ya que 
nuestros únicos ingresos provienen de so-
cios, teamers y jornadas benéfi cas, escasos 
recursos que no cubren para hacer frente 
a toda la deuda que se ha generado, por lo 
que está en riesgo la conti nuidad de nuestro 
trabajo que anualmente se traduce en:
- POLÍTICA SACRIFICIO 0: amparamos gatos 
enfermos crónicos con leucemia, inmunode-
fi ciencia, cáncer y otras patologías diversas 
que suponen un gran coste.
- SIN REFUGIO / casas de acogida.
- Media de 200 adopciones anuales, a lo que 

hay que sumar:
*350 animales acogidos 
*Atención de 35 colonias en el término 
municipal de Rubí, con un desembolso en 
pienso de más de 1.000 kg mensuales.

Por este moti vo, nos vemos obligados 
a lanzar una campaña de crowfounding 

con el principal objeti vo 
de poder liquidar todas 
o parte de esa deuda 
que nos impide avanzar 
y de no obtener ayuda 
tendremos que tomar la 
decisión de abandonar 
este camino que con tan-

ta ilusión iniciamos hace unos años.

Necesitamos tu ayuda:
https://www.migranodearena.org /
reto/18517/sos-epidemia-de-panleucope-
nia-sacude-a-rodamons-de-rubi

Contacta con Rodamons de Rubí de 
lunes a viernes de 18 a 20 horas al teléfono 
639 679 777 o bien a través de email, web 
o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi

¡ESTAMOS EN 
SITUACIÓN CRÍTICA, 

NUESTRA EXISTENCIA 
ESTÁ EN RIESGO!
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

LLOGUER 
I VENDA

SE ALQUILA Hab. 610.467.363

Immobiliaria FINQUES CO-
MAS SOLA BUSCA comercial 
a comissió per zona Rubi i Sant 
Cugat. Interessats trucar al 
608.713.577

OFERTES I 
DEMANDES
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El públic es bolca amb el Fes� val de Curtmetratges
REDACCIÓ

El Fes� val Internacional de 
Curtmetratges de Terror, 
Fantàs� c i Freak de Rubí, l’In-
Fest, ha estat tot un èxit. El 
públic, que s’ha mul� plicat 
respecte a les dues prime-
res edicions, s’ha abocat al 
fes� val. La plaça del Celler 
es va omplir divendres i 
sobretot el dissabte a la nit 
per assis� r a les projeccions 
dels gairebé 30 curtmetrat-
ges seleccionats pel fes� val. 
Per primera vegada, l’InFest 
formava part del TAC, el 
circuit de fes� vals de terror 
de Catalunya. 

A més, els organitzadors 
de l’InFest van preparar 
un munt d’ac� vitats paral-
leles, com una sessió de 
maquillatge zombie, ac� vi-
tats infan� ls i fi ns i tot un 
espectacle de màgia en el 
qual el regidor de Cultura, 
Moisés Rodríguez, va ser 
decapitat.

‘The Box’, 
el curt guanyador
Pel que fa als curtmetrat-
ges, 29 anaven a concurs 
i van ser seleccionats pels 
organitzadors entre més de 
centenars d’audiovisuals, 
arribats de tota Europa.

El jurat va seleccionar 
com a millor curt ‘The Box’, 
un document audiovisual 
d’Eslovènia dirigit per Dusan 
Kastelic, que es va endur un 
premi de 500 euros. El curt, 
que és una animació, ja ha 
aconseguit diversos premis 
internacionals en diferents 
països, com Estats Units, 
Itàlia o Espanya. 

‘The Box’ tracta una cai-
xa i les horribles criatures 
de cap pla que viuen dins. 
La vida a la caixa és avorrida 

La plaça del Celler ha estat l’escenari principal del fes� val durant el 
divendres i el dissabte. / J.A. Montoya

i miserable. Fins que un dia, 
neix un nadó que és diferent 
a la resta d’habitants de la 
caixa.

El segon premi del jurat 
va ser per ‘Blackout’, de 
Maxime Baudin, un curt-
metratge francès que es va 
endur 250 euros. Es tracta 
d’un curtmetratge en què 
una dona té problemes 

d’amnèsia després d’un ac-
cident i els homes se n’apro-
fiten.  Per últim, el premi 
del públic, valorat també 
en 250 euros, va ser pel curt 
espanyol ‘9 pasos’, dirigit 
per Marisa Crespo i Moisés 
Romera. L’audiovisual, que 
tracta sobre les pors infan� ls 
i com fer-les front, ha recollit 
premis en països com els Es-
tats Units, Suècia, Espanya, 
Criàcia, Bèlgica o Mèxic.

Més enllà del cinema, 
el fes� val va oferir una pro-
posta musical de qualitat 
amb els concerts de Cuchilla 
y Diazepan, Rudith&Ray i 
Double Jabs i una taula ro-

El regidor de Cultura va par� cipar a l’espectacle de màgia. / J.A. Montoya

El públic va premiar el curtmetratge ‘9 Pasos’, de Marisa Crespo i Moisés Romera. / J.A. Montoya

El premi del públic 
va ser pel curt ‘9 
pasos’, dirigit per 
Marisa Crespo i 
Moisés Romera

dona sobre cinema casolà 
i de baix pressupost. En 
aquest cas, els protagonistes 

van ser Marc Galceran, de 
1001 blinks, Ignacio Mala-
gón, de La Lombarda Films, 

Jacint Espuny, de Kutrefacto, 
i Mónica Murguía, d’Horror 
Stuff .
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cultura popular 

Els Gegants de Rubí han participat en
la trobada gegantera de ribes de Freser

Els gegants de Rubí durant la desfilada a la Trobada gegantera de Ribes de Freser. / Marc Albert López

reDaCCió

En Roc, la Paula, la Laia, el 
Galderic i l’Orelletes, acom-
panyats pels membres de la 
colla dels Gegants de Rubí, 
han participat aquest cap 
de setmana en la Troba-
da gegantera de Ribes de 
Freser, coincidint amb la 
celebració del 34è aniversari 
dels gegants locals Manelic 
i Núria. Cal recordar que la 
colla de Ribes i la de Rubí 
estan agermanades des de 
fa uns anys.

Dissabte a la tarda, els 
gegantons Laia, Galderic i 
Orelletes van desfilar pels 
carrers de la població, acom-
panyats pels gegants de 
Sant Llorenç d’Hortons, els 
gegantons de la colla ‘Els 
k+sonen’ de Balsareny i els 
Gegants de Ribes. La desfila-
da va finalitzar amb diversos 
balls de les colles partici-
pants i un correfoc infantil 
amenitzat pels grallers.

L’endemà va tenir lloc 
la 34a Trobada de gegants 

de Ribes de Freser, que va 
comptar amb la participació 
de 21 colles vingudes d’arreu 
del territori català, com ara 
de Montesquiu, del carrer 
Riera de Vic, Dosrius, Ripoll, 
Campdevànol, Montmajor i 
Rubí, entre altres.

A les 9 hores es va rea-
litzar la plantada de gegants 
entre el carrer Major i la 
plaça del Mercat i a les 11.30 

hores va arrencar la passeja-
da per diferents carrers de la 
població, que va finalitzar de 
nou a la plaça del Mercat, on 
va tenir lloc la presentació 
de les colles.

Posteriorment, van ba-
llar els gegants i gegantons 
participants, van tenir lloc 
els parlaments de les au-
toritats i el lliurament dels 
recordatoris com a final de 

festa.

Properes sortides
Les properes sortides gegan-
teres seran a Masquefa, a 
l’Anoia, el dissabte 21 de juli-
ol. Després, el diumenge 26 
d’agost, visitaran Alpicat, al 
Segrià, i finalment participa-
ran en la Festa Major petita 
de Sant Roc, el 31 d’agost i 
l’1 i 2 de setembre.

dansa

Dues exposicions sobre 
la coreografia de ‘Marina’, 
creada per Albert Sans

Fa 50 anys que el Gran Te-
atre del Liceu va estrenar 
la coreografia del ball de 
l’òpera ‘Marina’, del com-
positor Emilio Arrieta. Al-
bert Sans va ser el creador 
de la coreografia i l’Esbart 
Dansaire de Rubí qui la va 
interpretar.

Va significar un punt 
d’inflexió en la trajectòria 

cinema

Documental sobre la 
història d’un bussejador

‘Dolphin man’, la història del 
bussejador Jacques Mayol, 
el primer a arribar als 100 
metres de profunditat sense 
respiració artificial, és el do-
cumental que es projectarà 
aquest divendres a les 19 
hores al Celler.

L’audiovisual, de Lefteris 
Charitos, repassa la fasci-
nant història del precursor 
de l’apnea esportiva, un 
home molt lligat a la natura i 
que forçava els límits del cos 

i de la ment no només per 
batre rècords, sinó també 
amb la intenció de descobrir 
una afinitat més profunda 
entre els éssers humans i 
el mar.

El documental, de pro-
ducció grega, francesa, ca-
nadenca i japonesa, es va 
estrenar el 2017 i recull 
algunes imatges històriques 
de Mayol, qui va acabar su-
ïcidant-se amb 74 anys per 
una greu depressió. / DdR

El francès Jacques Mayol va ser el primer en arribar als 100 metres 
de profunditat sense respiració artificial. 

Carme Llop i Sergi Marcos 
participen a una mostra 
col·lectiva a l’Empordà

reDaCCió

Els pintors rubinencs Sergi 
Marcos i Carme Llop par-
ticipen en una exposició 
col·lectiva a l’Espai d’Art Km 
7, situat a Saus, Camallera i 
Llampaies, a l’Alt Empordà. 
La mostra està dirigida pel 
galerista José Luis Pascual i 
s’inaugurarà el 28 de juliol a 
les 19 hores.

El títol de l’exposició col·
lectiva és ‘0 figura’, i respon 
al format de 18x14 cm. La 
proposta és que els artistes 
participants facin una obra 
que identifiqui el seu estil, 
tant en pintura, fotografia 
o escultura. Està prevista la 
participació d’una seixan-
tena d’artistes, entre els 
quals n’hi ha alguns de molt 
reconeguts, com els pintors 

Artigau, Serra de Rivera, 
Perico Pastor, Alicia Marsans 
o Pujol Boira i els escultors 
Enric Pladevall, Josep Canals, 
Javier Garcés, Guerrero Me-
dina, Hiroshi Kitamura i José 
Luis Pascual.

La mostra de l’Espai d’Art 
Km 7, que es troba en un 
indret envoltat d’un jardí ple 
d’escultures, es podrà visitar 
fins al 19 d’agost.

L’artista Miquel 
Mas estrena un 
lloc web
L’artista rubinenc Miquel 
Mas ha obert un espai 
web on hi recull part de 
la seva, obra, les seves 
col·leccions, la trajectòria 
i la biografia, entre altres. 
L’impuls del web coinci-
deix amb el 70è aniversari 
de l’artista rubinenc, el 
passat 12 de juliol.

Mas va néixer a Rubí 
el 1948 i ja de petit va 
destacar per la seva habi-
litat com a dibuixant i amb 
només 13 anys va exposar 
per primera vegada. Va 
estudiar disseny gràfic 
a la prestigiosa Escola 
Massana i va aprendre 
litografia al Conservatori 
de les Arts del Llibre de 
Barcelona.

Des del 1976, es dedi-
ca plenament a la pintura, 
exposant a Rubí, Barce-
lona, Terrassa, Igualada, 
Sabadell, Girona, Vic, 
Palma de Mallorca, Ma-
drid, Saragossa, Castelló, 
Galícia, Alemanya, Mèxic 
o França. / DdR

art

Sergi Marcos i Carme Llop exposaran en una col·lectiva a l’Alt Empordà. / Arxiu

de l’Esbart de 
Rubí i del co-
reògraf Albert 
Sans, que era 
el director ar-
tístic del grup. 
Segurament, la 
coreografia de 
‘Marina’ sigui 
una de les més 
ballades pels 
esbarts.

Amb motiu 
del 50 aniver-
sari, l’Ajunta-
ment, amb la 
col·laboració 
d e  l ’ E s b a r t 
Dansaire i de 

l’espai Lectors, al tren! ha 
impulsat dues exposicions 
produïdes amb material 
del fons documental que 
Albert Sans va cedir a la 
ciutat. 

Les mostres es podran 
veure a la Biblioteca i l’es-
pai Lectors, al tren! del 
24 de juliol fins al 29 de 
setembre. / DdR

Una de les imatges de l’exposició. / Cedida
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ENTITATS

La festa Cubanejant celebra el seu 10è aniversari 
amb la presència d’Aleida Guevara, fi lla del ‘Che’
El Casal d’Amistat Catalano-
Cubà ja ho té tot a punt per a 
una nova festa ‘Cubanejant’, 
una proposta que enguany 
arriba a la seva 10a edició.

Sota el lema ‘Sempre és 
26’, la festa � ndrà lloc aquest 
21 de juliol durant tot el dia, 
des del ma�  a 1.30 hores de 
la ma� nada.

La festa, que estarà pre-
sentada per Mariela Bejera-
no, oferirà tallers i mostres 

de salsa durant el ma� . Ja a 
la tarda, a les 18.30 hores, 
� ndrà lloc una actuació mu-
sical a càrrec de Pili Cayero, 
Mireia i Danieli i després es 
presentarà el llibre ‘Tengo 
algo que contarte’, a càrrec 
de la Guerrilla Comunica-
cional.

Posteriorment, arribarà 
l’acte central, una xerrada 
sota el títol de ‘Cuba, 60 
años de Revolución’, a càrrec 

d’Aleida Guevara, fi lla d’Er-
nesto ‘Che’ Guevara.

Ja a la nit � ndrà lloc el 
tradicional sopar � pic cubà 
(arròs congri, pollastre a 
la criolla, chicharitas) amb 
beguda i gelat per 12 euros. 
Per apuntar-se al sopar cal 
reservar al 647 824811 (Ana) 
o 695673280 (Juli). La festa 
fi nalitzarà, com és habitual, 
amb el Ball de nit amb Los 
Angelitos Negros. / DdR

El carrer Sant Jaume, ‘en 
obres’ per les seves festes
REDACCIÓ

Un any més, el carrer de Sant 
Jaume ja ul� ma els detalls 
de la 173a festa del carrer, 
una de les més an� gues del 
municipi, que tindran lloc 
del 25 al 29 de juliol. I donat 
que des de principis d’any el 
centre de la ciutat ha estat 
aixecat per obres, enguany 
aquestes seran les protago-
nistes de les festes, amb la 
decoració del carrer entorn 
les obres i com a temà� ca 
de l’exposició col·lec� va que 
s’organitza per l’ocasió.

La celebració arrencarà 
dimecres 25, diada de Sant 
Jaume amb la tradicional 
missa de difunts a les 9 
hores a l’església de Sant 
Pere, tot i que les ac� vitats 
programades començaran 
el dijous 26 a les 18 hores, 
amb una xocolatada po-
pular i una de les novetats 
d’aquesta edició: una guerra 
d’aigua que comptarà amb 
la col·laboració de l’en� tat 
Les Anades d’Olla i el seu 
Bòjum, la nova bès� a fes-
� va de la ciutat, que es va 

presentar amb molt bona 
acollida durant la passada 
Festa Major.

Posteriorment, s’inau-
gurarà l’exposició col·lec� va 
d’art sota el � tol ‘Atenció, 
obres d’art!’. Es tracta d’un 
conjunt d’obres realitzades 
per For� à Baqués, Pep Bor-
ràs, Albert Cardona, Quim 
Conca, Pepe Farrés, Núria S. 
Lacambra, Carme Llop, Oiol 
Marco, Sergi Marcos, Miquel 
Mas, Miqui Méndez, Enric 
Monté i Anna Tamayo.

Per tancar les ac� vitats 
del dia, � ndrà lloc la tradici-
onal cantada d’havaneres, 
amb el grup ‘Peix fregit’, 
on no faltarà el típic rom 
cremat.

La gresca seguirà el 27 
de juliol amb una orxatada 
popular (18h) i el sopar de 
germanor, amenitzat per 
l’actuació de Malaka Tones 
(21.30h). Pel que fa al cap de 
setmana del 28 i 29 de juliol, 
la programació inclou pro-
postes com el 10è Mercat de 
la Rampoina, concerts i actu-
acions musicals, sardanes i 
la bo� farrada popular.

El fotògraf rubinenc Josep M. Roset, 
dis� ngit amb la Creu de Sant Jordi 
REDACCIÓ

La Generalitat de Catalunya 
ha concedit la Creu de Sant 
Jordi a 31 personalitats i 24 
en� tats que han destacat 
pels serveis prestats a Ca-
talunya. Entre els guardo-
nats d’aquest any hi ha el 
fotògraf rubinenc Josep M. 
Roset, a qui se li vol reconèi-
xer la tasca de recerca foto-
gràfi ca durant més de mig 
segle, així com la seva obra 
com a fotògraf de temes 
d’abast internacional.

La Generalitat també 
ressalta el compromís de 
Roset amb l’entorn de Rubí 
i del Vallès com a promotor 
i fundador d’entitats cul-
turals. A més, es destaca, 
singularment, el servei que 
ha fet a les generacions del 
futur en l’afany de preser-
var la memòria històrica 
com un dels fonaments de 
la vida col·lec� va.

Josep M. Roset és un 
dels referents de la fotogra-
fi a catalana. Després d’obrir 

un estudi a Rubí, Roset va 
marxar a viure a Madrid 
el 1959, on va treballar a 
l’agència de no� cies Europa 
Press. Allà va aprendre a 
fer de fotoperiodista, però 
l’etapa va durar poc per cul-
pa del règim: “Vaig haver de 
marxar d’allà perquè la poli-
cia m’anava al darrere”.

Durant aquest temps va 
fer el que ell considera els 

seus dos millors reportat-
ges fotogràfi cs, el primer a 
la boda del Xa de Pèrsia, a 
Teheran, on hi va anar sol i 
va trobar moltes difi cultats, 
i el segon sobre la mort del 
Doctor Gregorio Marañón, 
imatge que va recollir la 
portada de la revista ‘Life’.

El 1960 va tornar a Rubí, 
però ràpidament va tornar 
a marxar, aquest cop a Fran-

ça, per veure món. Dos anys 
més tard, amb un bagatge 
important, es va instal·lar 
defi ni� vament a Rubí, on 
a més de tenir un estudi 
propi, va guanyar diferents 
premis.

D u ra nt  to t  a q u e st 
temps, mai ha deixat de 
fer fotografi es, i de fet el 
seu arxiu local-comarcal és 
un dels més interessants, 
ja que hi ha retrats molt 
variats i amb una càrrega 
històrica important. La tra-
jectòria de Josep M. Roset 
ja va ser homenatjada a la 
ciutat amb la publicació el 
2014 del llibre ‘Tal com jo 
ho he vist’.

També rebran la Creu 
de Sant Jordi l’Associació 
Catalana pels Drets Civils, 
les associacions de defensa 
forestal, l’ONG Proactiva 
Open Arms, la religiosa i 
ac� vista social Lucía Caram, 
el submarinista Eduard 
Admetlla o la historiado-
ra Victòria Almuni, entre 
altres.

Josep M. Roset, mostrant algunes de les seves imatges recollides en 
el llibre ‘Tal com jo ho he vist’. / Arxiu Álex Zafra
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nova edició de l’arran de Font Les colles Petits Galzeran i Galzeran 
consoliden la seva posició al capdavant 
del campionat territorial

rEDaCCió

Òmnium Cultural i Rubí d’Ar-
rel organitzen una nova 
edició de l’Arran de Font, 
una vetllada musical i lite-
rària que se celebra cada 
any al voltant de la font de 
Sant Muç.

L’activitat, que tindrà 
lloc aquest dissabte 21 de 
juliol, començarà a les 20 
hores a la plaça del Doctor 
Guardiet, des d’on voluntaris 
de Rubí d’Arrel guiaran els 

participants fins a la font de 
Sant Muç. Un cop a la font, 
hi haurà la lectura de textos 
‘Voluntat indòmita’, un recull 
de poemes que el grup La 
Càmara Teatre-Rubí ha in-
terpretat a l’espai Lectors, al 
tren!. Després, està previst 
el sopar i es podrà gaudir de 
l’actuació del grup Alea.

Els organitzadors reco-
manen als assistents portar 
roba i calçat còmode, una 
llanterna i el sopar. A la 
font, hi haurà servei de bar, 

que inclourà els tradicionals 
‘mojitos’, però també es po-
drà veure aigua directament 
de la font.

L’Arran de Font va sorgir 
el 2012 com a síntesi d’una 
iniciativa conjunta de caràc-
ter cultural i territorial entre 
les dues entitats amb la fina-
litat de dinamitzar la font de 
Sant Muç, en aquell moment 
recentment recuperada i 
restaurada i organitzar una 
activitat d’estiu cultural noc-
turna de qualitat.

rEDaCCió

Les dues colles rubinenques 
de l’Escola de sardanes Flor 
de Neu van actuar dissabte 
passat al concurs de colles 
sardanistes de Vilanova 
i la Geltrú. La colla gran, 
Galzeran, va quedar en 

segona posició i reforça 
així la segona posició dins 
de la classificació del cam-
pionat territorial de les 
colles barcelonines. La colla 
infantil, Petits Galzeran, va 
obtenir la primera posició 
per davant de la colla Petita 
Blanca Espurna de Sitges i 

es manté a la primera po-
sició dins del campionat. 
L’Escola de Sardanes Flor de 
Neu tanca aquest dissabte 
la temporada d’estiu amb 
una sortida a França, con-
cretament per participar 
en el concurs de sardanes 
de Ceret.

imatge d’una edició passada de l’arran de Font. / arxiu

Petits Galzeran es consolida com a primera al Campionat territorial. / E.S. Flor de Neu

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

Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n. 
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’art la Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de llibres lectors al tren. c. Magí Ramentol,3. 
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84. 
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad rociera de rubí. ctra. 1413, 128.

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

AgendA
································································
DivenDres 20 de juliol

-‘Dolphin man’
Dins del cicle El documental del mes. A les 
19h al Celler

-tast de cerveses catalanes
Amb el sumiller Xavier Bassa. A les 19h a 
l’Ateneu. Preu: 5€.

-Presentació del llibre ‘mensajes del mont-
sec’
A càrrec de Montse Clemente. A les 19.30h 
a l’Ateneu.

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

-‘ahora me ves’
Dins del cicle de cinema a la fresca. A les 
00.30h a la pista poliesportiva del Pinar.

································································
Dissabte 21 de juliol

-‘Curar les ferides de l’ànima’
Seminari a càrrec d’Isaac Jauli. A les 10h a la 
seu de la Societat Teosòfica de Rubí.

-la trocalleria
A les 10.30h a la rambla Ferrocarril.

-arran de font
A les 20h a la pl. del Dr. Guardiet. Org.: Òmni-
um Cultural i Rubí d’Arrel.

································································
DiUMenGe 22 de juliol

-Ball al Casal
A càrrec de Duo Star. A les 16.30h al Casal de 
la Gent Gran de Rubí. 

································································
DillUns 23 de juliol

-meditació de lluna plena
Dirigida per Jesús Jurado. A les 17.30h a la seu 
de la Societat Teosòfica de Rubí. 

-‘Fast & Furious 8’
Dins del cicle Juliol Fantàstic 2018. A les 18h 
a la Bilbioteca.

································································
DiMecres 25 de juliol

-173es Festes del carrer Sant Jaume
Missa de difunts a les 9h a l’església de Sant 
Pere. 

-Dimecres manetes
A les 18h a l’Ateneu.

································································
DijoUs 26 de juliol

-173es Festes del carrer Sant Jaume
A les 18h xocolatada popular. A les 18h Guerra 
d’aigua amb la col·laboració del Bòjum. A les 
19.30h inauguració de la 20a Mostra d’Art Col-
lectiva. A les 22h cantada d’havaneres (amb 
rom cremat) amb el grup ‘Peix Fregit’. 

-Taller de transferències fotogràfiques a fusta
A càrrec de La Minutera Fotogràfica. A les 
18.30h a l’Ateneu. Preu: 5€.

exposicions
-marina, 50 anys. Exposició sobre la coreo-
grafia ‘Marina’, d’Albert Sans. A la Biblioteca 
i a l’espai Lectors, al tren!. Del 24 de juliol al 
29 de setembre. 

-Cent anys de tren. Exposició a l’Antiga Es-
tació. Fins al 19 de gener del 2019.

-El Megalitisme a Catalunya. Al Museu Mu-
nicipal Castell. Fins al 22 de juliol.

································································
DivenDres 27 de juliol
-173es Festes del carrer Sant Jaume
-A les 18h orxatada popular amb la col-
laboració de la Residència Amanecer. A les 
21.30h sopar de germanor amb l’actuació (fins 
ben entrada la nit) de Malaka Quarter. 

································································
Dissabte 28 de juliol

-173es Festes del carrer Sant Jaume
A les 10h mercat de la rampoina. A les 18.30h 
campionat de botifarra. A les 21h botifarrada 
popular. A les 23.30h actuació musical amb 
Los Deleites i DJ Lerdo convidats. 

································································
DiUMenGe 29 de juliol

-173es Festes del carrer Sant Jaume
A les 12h vermuts musicals amb Swing i Lindy 
Hop ‘Swing Tenes Band’. A les 19.00h sardanes 
amb la cobla Contemporània i amb la col-
laboració del Foment de la Sardana. A les 22h 
actuació músical de Carajillo d’Anís.

literatura i música sardanes
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reDaCCió

L’escriptora Montse Cle-
mente, presidenta de l’as-
sociació Mujeres Creativas 
del Vallès, presenta el 30 
de juliol a les 19.30 hores a 
l’Ateneu el llibre ‘Mensajes 
del Montsec’.

Clemente és traductora 
de formació, escriptora i 
tallerista d’escriptura crea-
tiva. També fa tallers d’em-
poderament personal. La 
seva obra ‘Mensajes del 
Montsec’ és un retroba-
ment amb la puresa del 
Montsec, traduïda amb 

inspiració i missatges nas-
cuts del cor de l’autora. Es 
tracta d’una invitació, no 
només a descobrir aquesta 
terra des d’una perspectiva 
diferent, sinó com una 
iniciació per connectar 
amb la veu interior. El lli-
bre inclou, a més, imat-
ges de molta bellesa del 
fotògraf Francisco Rueda 
Hernández sobre aquesta 
serralada que està entre 
les províncies de Lleida i 
Osca. 

La presentació anirà 
acompanyada d’un espec-
tacle musical i d’imatges.

literatura

Montse Clemente presenta 
‘Mensajes del Montsec’

l’escriptora rubinenca Silvia 
Salgado publica ‘la aldea’
reDaCCió

L’escriptora rubinenca Sil-
via Salgado ha publicat 
la novel·la ‘La aldea’, una 
història protagonitzada per 
una dona que viatja per 
reconstruir un poblat.

L’escriptora, que va pas-
sar la infància i l’adolescèn-
cia a Rubí, tot i que ara viu 
a La Corunya, retorna al 
gènere de la novel·la amb 
una història que publica 
Editorial Siete Islas i que 
gira al voltant d’una arqui-
tecta separada, mare d’un 
adolescent que treballa 
com a fotògrafa d’interi-
ors. En un moment donat, 
la protagonista planteja 
traslladar-se a la Xina per 
ajudar a reconstruir un 
poblat assolat per un ter-
ratrèmol. “En un moment 
o altre, tots patim un ter-
ratrèmol (...) i per tornar a 

l’escriptora Silvia Salgado, 
amb la novel·la. / Cedida

Part de la portada del llibre de  Clemente. / Cedida

començar, cal reconstruir 
els fonaments”.

Silvia Salgado, de 44 
anys, és llicenciada en Ci-
ències Polítiques i té un 
Màster en Periodisme. Es 
dedica professionalment a 
l’àmbit dels Recursos Hu-
mans i ha escrit la novel·la 
‘Mientras hilan las mari-
posas’ i el compte il·lustrat 
‘Cuéntame un cuento, ¡yo 
te lo pinto!’, tots dos pu-
blicats en format digital a 
través d’Amazon.

arts escèniques 

un espectacle sobre els refugiats 
obrirà la nova temporada de la Sala
Marta Cabrera

La nova temporada de La 
Sala porta al teatre munici-
pal gairebé una vintena d’es-
pectacles d’arts escèniques, 
entre els quals s’inclouen el 
teatre, la música, la dansa i 
els espectacles familiars. “El 
que volem és que Rubí tin-
gui una oferta que faci que 
els veïns puguin gaudir de 
diversos formats de cultura 
sense haver de marxar de la 
ciutat”, ha explicat l’alcaldes-
sa de Rubí, Ana M. Martínez, 
que creu que La Sala ofereix 
“cultura de qualitat per arri-
bar a tot tipus de públic”.

La temporada arrencarà 
amb un nivell molt alt, ja 
que es preestrenarà l’obra 
‘Maremar’, de la companyia 
de teatre Dagoll Dagom, un 
muntatge que s’estrenarà 
posteriorment al Teatre 
Poliorama. Es tracta d’un 
espectacle dirigit per Joan 
Lluís Bozzo, basat en un text 
de William Shakespeare i 
amb cançons de Lluís Llach i 
que posarà sobre l’escenari 
l’aventura d’una família que 
lluita per retrobar-se després 
que la guerra els hagi sepa-
rat. “L’obra tracta sobre el 
drama al Mediterrani i té la 
particularitat que els actors 
canten a capela, un fet poc 
habitual en els espectacles 
de Dagoll Dagom”, ha ex-
plicat el director de La Sala, 
Àngel Miquel. La preestrena 
serà el 15 de setembre.

Un altre dels plats forts 
de la temporada serà l’obra 
‘Un tret al cap’, de Pau Miró, 
amb les actrius Emma Vi-
larasau, Imma Colomer i 
Mar Ulldemolins. Es tracta 
d’un dels espectacles més 
aplaudits del festival Grec 
2017 que arribarà a Rubí el 

6 d’octubre.
El 10 de novembre el 

teatre tornarà a ser el pro-
tagonista amb ‘El metge de 
Lampedusa’, un monòleg ba-
sat en un text autobiogràfic 
d’un metge de Lampedusa, 
encarregat d’atendre l’onada 
de migrants que arriben a 
l’illa.

‘El Derby’ arribarà a La 
Sala el 17 de novembre 
amb Comandante Lara i Toni 
Rodríguez. Es tracta d’un 
espectacle humorístic sobre 
el futbol.

25 anys de la Sala
Ja fa mesos que el teatre 
municipal està celebrant el 
25è aniversari i en aquest 
marc, La Sala acollirà un 
concert commemoratiu que 
pretén ser la culminació als 
actes pel quart de segle. Es 
tracta d’un concert el 30 de 
setembre a càrrec de l’Or-
questra Simfònica del Vallès, 
que oferirà un repertori de 
bandes sonores. L’Orques-
tra Simfònica del Vallès és, 
segurament, la companyia 
que més ha pujat a l’escenari 
de La Sala, motiu pel qual 
serà l’encarregada de fer 

l’espectacle commemoratiu 
pels 25 anys.

El 4 de novembre serà el 
torn del concert del cantau-
tor ‘El Kanka’, que presen-
tarà el seu disc ‘El arte de 
saltar’. Es tracta d’un músic 
d’arrels mestisses que beu 
d’influències d’artistes com 
Jorge Drexler o Mercedes 
Sosa.

El 16 de novembre serà 
el torn d’un concert Entre 
Bambolines, a càrrec de la 
cantant Mireia Feliu i el pia-
nista Ismael Dueñas.

Com sempre, es podrà 
gaudir del Festival de valsos 
i danses amb l’Orquestra 
Simfònica del Vallès, el 28 de 
desembre, un dels clàssics 
del Nadal.

Per tancar els especta-
cles musicals, hi haurà un 
concert de guitarra a càrrec 
de Juan Gallardo al gener, 
tot i que encara no es coneix 
la data.

La dansa també tindrà 
el seu espai al teatre muni-
cipal. El Ballet de Moscou 
representarà el 25 de no-
vembre ‘El trencanous’, un 
dels clàssics de Txaikovski, 
mentre que la companyia 
Brodas Bros, acompanyada 
per l’Orquestra Simfònica 
del Vallès, preestrenarà el 
seu nou espectacle, ‘El car-
naval dels animals’, el 27 de 
gener.

espectacles locals
Les entitats també tindran el 
seu espai a La Sala. Les sar-
danes seran les protagonis-
tes l’11 de novembre, amb la 
16a Diada Sardanista del Fo-
ment de la Sardana. El 16 de 
desembre es farà el ‘Poema 
de Nadal’, sota la direcció de 
Xavier Serrat i promogut per 

Òmnium Rubí.
El 22 i 23 de desembre 

també es podrà gaudir de la 
XIV Cantada Popular de la 
Coral Conturbat Me, dirigida 
per Juanjo Grande.

Espectacles infantils
No podien faltar els espec-
tacles infantils a càrrec de 
La Xarxa. El 7 d’octubre es 
representarà ‘Les princeses 
també es tiren pets’, de la 
companyia El Replà i Produc-
cions. L’11 de novembre, el 
grup La Tafanera portarà a 
Rubí ‘Desperta Bruixeta’. I, 
per últim, el 16 de desembre 
hi haurà una nova edició de 
la Marató de contes.

PROGRAMACIÓ

TEATRE
-‘Maremar’. 15/09
-‘Un tret al cap’. 06/10
-‘El metge de Lampedusa’. 
10/11
-‘El derby’. 17/11

MÚSICA
-‘De pel·lícula’. 30/09
-El Kanka. 04/11
-Mireia Feliu i Ismael Du-
eñas. 16/11
-‘Festival de valsos i danses’. 
28/12
- C o n c e r t  d e  g u i t a r ra . 
18/01

DANSA
-‘El trencanous’. 25/11
-‘El carnaval dels animals’. 
27/01

LOCALS
-Concert  de sardanes . 
11/11
-‘Poema de Nadal’. 16/12
-Cantada popular. 22/12 i 
23/12

INFANTIL
-‘Les princeses també es 
tiren pets’. 07/10
-‘Desperta bruixeta’. 11/11
-Marató de contes. 16/12

imma Colomer i emma Vilarasau, a ‘un tret al cap’. / Cedida

l’obra ‘Maremar’ s’estrenarà al Poliorama després de la residència a rubí. / Cedida
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FUTBOL | ENTITAT

Clausura del Campus de l’Olímpic

JOSÉ VERDE

El campus d’esti u de Can 
Fatjó fi nalitza aquest diven-
dres. Durant tres setmanes, 
38 jugadores i 87 jugadors 
han gaudit de l’esport que 
més els agrada, el futbol.

Els monitors del cam-

pus, encapçalats pel co-
ordinador Marc Maymo i 
David Galobardes han pre-
parat una sèrie d’exercicis, 
per tal que els parti cipants 
s’ho passessin d’allò més 
bé.

Per alguns ha estat la 
primera presa de contacte 

amb el món del futbol i 
d’altres ja havien parti cipat 
en campus anteriors o com 
a jugadors del club.

El més important és 
que s’ho han passat bé i 
que han començat a apren-
dre què signifi ca treballar 
en grup.

Foto de família dels parti cipants al Campus de l’Olímpic. / J. A. Montoya

ARTS MARCIALS | MUNDIAL JÚNIOR

Álex Montalban suma un bronze 
al Mundial d’Arts Marcials
El rubinenc Álex Montalbán 
va aconseguir sumar una 
medalla de bronze en el 
Mundial d’Arts Marcials de 
la categoria júnior, que es 
va disputar fa uns dies als 
Estats Units.

Montalbán va aconseguir 
el tercer lloc en la modalitat 
d’armes i la quarta posició 
en la modalitat de combat. 
El jove rubinenc va estar 
acompanyat en terres nord-
americanes pel seu entrena-
dor, Fernando Acuña.

Álex Montalbán, que té 
12 anys i estudia a l’insti tut 
Torrent dels Alous, es va 
iniciar en les arts marcials fa 
tres anys. Fa uns mesos, ja 
va parti cipar en l’Europeu, a 
Barcelona. / DdR Álex Montalbán amb el seu entrenador, Fernando Acuña. / Cedida

Irene Escañuela i Judit Galobart fan 
podi en el Trofeu del Mediterrani
El Club de Pati natge Artí sti c (CPA) de Rubí 
va parti cipar diumenge passat en el Trofeu 
del Mediterrani disputat a la pista de Can 
Roca de Castelldefels i organitzat pel CPA 
de la localitat. Irene Escañuela i Judit Ga-
lobart, integrants del club rubinenc, han 
aconseguit pòdium en les categories juvenil 
i cadet respecti vament.

El CPA Rubí va enviar representants al 
trofeu de les categories Certi fi cats, Cadet, 
Juvenil i Junior. Entre aquests, Carla Jover, 
Nora Llansa, Alejandra Madridano, Daniel 
Madridano, Emma Broll, Anna Giménez, Ju-
dith Galobart, Noelia Bou, Irene Escañuela 
i Carla Bou.

Cal destacar la gran actuació d’Irene Es-
cañuela, que va obtenir la primera posició a 
la categoria Juvenil, i de Judit Galobart, que 
va ser tercera en la categoria Cadet. 

Nora Durà, tercera a Sant Joan
La rubinenca Nora Durà va aconseguir la 
victòria en el trofeu Sant Joan de Sant Pere 
de Ribes, que va tenir lloc el 8 de juliol. Durà 
va aconseguir la primera posició en el grup 
d’Iniciació D. En el mateix grup, la rubinen-
ca Ainhoa Antúnez va ser tercera. 

Totes dues patinadores formen part 
del CPA Rubí, que també va parti cipar amb 
diferents pati nadors als nivells d’Iniciació 
C, Iniciació E, Mini, Iniciació B1 Majors i 
Iniciació B.

Els pati nadors i pati nadores parti cipants en 
el Trofeu. / Cedida

Nora Durà va quedar tercera en la prova. / Cedida

PATINATGE | TROFEU

El Club de Pati natge Artí sti c (CPA) de Rubí 
ha renovat aquest mes de juliol la seva 
junta directi va. La nova junta està encapça-
lada per Cristi na Arenas com a presidenta, 
Antonio Antona com a vicepresident, 
Yaiza Tarajano com a secretaria i Montse 
Galobart com a comptable. Aquest nou 
equip directi u compta amb set vocals de 
suport, que són Àngels Aymerich, Carolina 
Parra, Benito López, Raquel Rando, José 
Carlos González, Manuel Rodríguez i David 
Montes.

La nova junta inicia nova etapa amb 
molta energia, amb ganes de potenciar el 
pati natge a la ciutat i de donar visibilitat al 

club. La junta, nombrosa i molt acti va ja ha 
engegat accions per donar un nou tarannà 
al club més transparent i més dinàmic.

El CPA compta actualment amb 72 
pati nadores i pati nadors, principalment 
en nivells d’iniciació però també en nivells 
de certi fi cat i categories, que compta a 
més des de fa un any, amb un grup de 
xou. El club ha competi t a escala nacional 
i ha guanyat ja diverses competi cions en 
l’àmbit local.

Es poden seguir totes les novetats de 
l’enti tat a través de les seves xarxes socials, 
Facebook CPA Rubí i Twitt er i Instagram (@
cpa_rubi). / DdR

Canvi de junta en el Club Pati natge Artí sti c Rubí

D’esquerra a dreta començant darrera: Carolina Parra, David Montes, Àngels Aymerich, Manuel 
Rodríguez, Benito López i José Carlos Gonzàlez; davant: Montse Galobart, Cristi na Arenas, Yaiza 
Tarajano, Antonio Antona i Raquel Rando. / Cedida
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WATERPOLO | EUROPEU

Bea Or� z, MVP de la primera 
jornada de l’Europeu

La rubinenca Bea Or� z, que 
està disputant amb la selec-
ció espanyola l’Europeu de 
waterpolo a Barcelona, va 
ser escollida MVP –millor 
jugadora– de la primera 
jornada del campionat, que 
va arrencar dissabte a les 
piscines Bernat Picornell.

La waterpolista del CN 
Sabadell va aconseguir 
sis gols en l’estrena del 
seu equip contra Hongria, 
equip al qual les jugadores 
de Miki Oca van superar per 

13-9. Per aquest mo� u, els 
grafi ters d’Axe Colours van 
fer un dibuix amb la seva 
cara molt a prop de les 
instal·lacions. 

La idea de la companyia 
grafi tera és crear un grafi t 
gegant on apareguin les 
imatges de tots els MVP de 
l’Europeu.

La selecció espanyola, 
principal favorita del tor-
neig, també es va imposar 
a Alemanya per 2-27 i a 
Turquia per 32-2. / DdR

Un dels ar� stes de la companyia Axe Colours, dibuixant Bea Or� z a 
les instal·lacions. / Cedida

De las Heras es va proclamar campió de la prova. / Cedida

TRIATLÓ | PROVA

Més de 150 infants par� cipen a la 
setena edició del Triatló de Rubí
Uns 160 infants d’entre 
7 i 14 anys van par� cipar 
el 8 de juliol en la setena 
edició del Triatló de Rubí, 
organitzat pel Club Natació 
Rubí i emmarcada dins de 
les activitats de la Festa 
Major.

El triatló, que era no 
compe� � u, consis� a a ne-
dar un tram de natació a les 
piscines del Club Natació 
Rubí (CNR), fer una cursa 
a peu per les pistes d’at-
le� sme de la Unió Atlè� ca 
Rubí, i fer un tram ciclista 
pels voltants de Can Rosés. 
Aquest any, l’objec� u era 
fomentar la participació 
rubinenca, un fet que s’ha 
aconseguit, ja que han par-
� cipat en la prova un 13% 
més d’infants rubinencs 
respecte a l’anterior edi-
ció.

La prova es va poder 
realitzar gràcies a la col-
laboració d’una seixantena 
de voluntaris, a l’Ajunta-
ment de Rubí, la Federació 

Catalana de Triatló, la Poli-
cia Local, Protecció Civil i la 
Unió Atlè� ca Rubí. Tots els 
par� cipants van rebre una 
medalla.

L’Aleví, quart al torneig de 
Vallirana
El dissabte, l’Aleví del CNR 
va par� cipar en un torneig a 
Vallirana, juntament amb el 
CN Molins, el CN Minorisa, 
el CN Vallirana A, el CN Sant 
Feliu Masculí, el CN Caldes, 
el CB Sant Feliu Femení i el 
CN Vallirana B. L’Aleví del 
CNR va aconseguir la quarta 
posició en el torneig.

Triatló de Vitòria-Gasteiz
Fins a 11 triatletes del CNR 
van par� cipar en el Triatló 
de Vitòria-Gasteiz, que 
es va celebrar a principis 
de juliol. Carles Marcè, 
José Luís López, Lluís Plaza, 
Carlos Pardo, Xavier Rodrí-
guez, José Méndez, Ricard 
Valenzuela, Rafael Hierro i 
Fernando Garrocho van fer 

la distància Full Ironman, 
mentre que Toni Venteo i 
Jordi Tey van completar la 
Half Ironman.

D’altra banda, el mateix 
cap de setmana també es 
va disputar l’Altriman-Half 

als Pirineus francesos, una 
compe� ció que va comptar 
amb la participació dels 
atletes del club Rubén Be-
nisa (204è), Xavier Matarín 
(185è) i Samuel Madrid 
(80è). / CNR

WATERPOLO | CLUB

Dani Gómez és el nou entrenador 
del Sènior Masculí A del CNR

Dani Gómez és el nou entrenador 
del Sènior Masculí A del Club 
Natació Rubí (CNR). Després de 
la re� rada de Toni Aguilar ‘Nin’ 
com a entrenador del primer 
equip de waterpolo, Gómez serà 
el nou responsable del conjunt 
rubinenc, que milita a Segona 
Nacional. Dani Gómez ha estat 
sempre vinculat al club i ha estat 
l’alumne més avantatjat de ‘Nin’ 
Aguilar. / CNR

TIR AMB ARC | TORNEIG

Hernán de las Heras es proclama 
campió del Torneig Jaume I
El rubinenc Hernán de las 
Heras s’ha proclamat cam-
pió del torneig Jaume I. Es 
tracta d’un torneig de la 
modalitat Field i estava or-
ganitzat amb dues � rades en 
dos camps diferents i amb 
dues rondes diferents. La 
primera � rada va ser l’1 de 
juliol a l’Arc Zen Bages, men-
tre que la segona va ser el 15 
de juliol a Can Cuguls.

La segona � rada consis-
� a a fer un recorregut de 
28 dianes amb la modalitat 
estàndard. Heras va arribar 
al torneig després d’acon-

seguir el primer lloc en la 
modalitat freestyle Recurve 
Sènior. De las Heras era la 
primera vegada que par� -
cipava en un campionat de 
la modalitat Field i per tant 
les fl etxes van ser una nova 
experiència per l’arquer.

Tot i això, el rubinenc va 
aconseguir la primera posi-
ció en la � rada, aconseguint 
el primer lloc a la classifi ca-
ció fi nal.

D’aquesta forma, De las 
Heras tanca la seva par� ci-
pació en aquest campionat. 
/ Arquers Rubí

ATLETISME | FONS

Diumenge 15 de juliol a 
les 8.30 hores del ma� , va 
arrencar la 12a edició de la 
Cursa dels Poblats Ibèrics, 
que organitza el Club CIMS 
Cerdanyola pel parc de Co-
llserola.

La cursa, de 16 km i amb 
un desnivell de pujada i bai-
xada de 800 m, va comptar 
amb la par� cipació de Simón 
Meca Arenas, membre de 
Fondistes Rubí. Meca va fer 
una gran cursa, aconseguint 
la 28a posició de la general, 
amb un temps d’1h36’18”. 
Enka Viñas i Aníbal Fidalgo 
van ser els guanyadors de la 
prova. Enguany, es van ins-
criure 310 corredors que van 
gaudir dels paisatges que 
ofereix la serra de Collsero-
la i del patrimoni cultural i 
històric de Cerdanyola. De 
nou, la cursa va transcórrer 
per dintre del Poblat Ibèric 
de Ca n’Oliver.

Posteriorment, va tenir 
lloc una cursa popular de 10 
km que van guanyar Mireia 
Hernández i Daniel García. / 
Fondistes Rubí

Fondistes Rubí 
par� cipa en 
la Cursa dels 
Poblats Ibèrics 

Alguns dels par� cipants en el triatló. / Cedida

Dani Gómez, durant un entrenament. / Cedida
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