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«Todo lo que se ignora, se desprecia» (Antonio Machado, poeta sevillà)

La família del noi que va
quedar tetraplègic presenta
una reclamació al consistori
Rafa Jurado va caure d’un gronxador l’any passat a la plaça Lluís Companys

Pàg. 3

M. Cabrera

Localpres

L’ENTREVISTA

Reconeixement als alumnes
amb millor nota a la Selectivitat

Pàg. 6

Oliver Peña
Cap de cuina del
restaurant Enigma,
d’Albert Adrià

Pàg. 2

Més de 300 rubinencs
L’aigua retorna a la font Tot a punt per iniciar les Gran èxit de l’InFest, el
s’acosten a La Sala per
de Sant Muç gràcies a
festes centenàries del
Fes�val Internacional
25 d’Arrel i Sorea Pàg. 56 carrer Sant Jaume Pàg.
donar sang
Rubí
Pàg. 85 Pàg.
Pàg.259 de Curts de Rubí
Pàg. 29
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ENTREVISTA al rubinenc OLIVER PEÑA, cap de cuina del restaurant Enigma d’Albert Adrià

“Treballar amb Albert Adrià és una experiència fantàstica”
- Com va anar l’aventura del 41°?
- Els inicis van ser complicats perquè entrava com a responsable de
cuina, però allà treballava un gran
equip, que en un 85% és el mateix
que tenim ara a Enigma. Em van
ajudar molt. El ritme de creativitat
al 41° era molt elevat, molt dinàmic.
Canviàvem plats cada setmana i era
un concepte diferent. Va començar
com una cocteleria amb snacks i
després es va convertir en un espai
d’alta gastronomia per petits grups
amb menú degustació.

Cristina Carrasco

- Quan vas tenir clar que volies
dedicar-t’hi professionalment?
- Vaig fer un curs de cuina a l’Institut
Municipal de Promoció Econòmica
i Social (IMPES), que ara es diu Rubí
Forma. El primer dia, quan vaig
fer la primera recepta vaig veure
que se’m donava bé, que la cuina
m’omplia molt i vaig decidir que
m’hi volia dedicar. Tinc molts bons
records d’aquell curs, fèiem les
classes a la cuina de la llar d’infants
municipal, amb pocs mitjans, però
ens ho vam passar molt bé i va ser
una descoberta per mi.
- Quin va ser aquell primer plat?
- Unes lioneses! Encara guardo
aquella recepta escrita amb boli a
casa dels pares (riu).
- Després vas passar per l’Escola
d’Hostaleria Hofmann.
- Era la formació més reconeguda,
em va permetre conèixer la cuina
professional, però jo no em podia
permetre fer una estada de pràctiques sense ingressar diners. Així
que des del primer mes al curs de
l’IMPES vaig compaginar la feina
amb els estudis... i no he parat.
- Quines van ser les primeres
feines?
- He de dir que em van fer fora del
primer restaurant que em va contractar. Era un restaurant de Rubí,
en un polígon prop del cementiri,
necessitaven algú amb experiència
i em van dir que estava molt verd...
i era veritat. Recordo que vaig
plorar molt. Després vaig estar al
restaurant Geppeto. Vaig aprendre
molt allà, potser no ha estat el més
enriquidor gastronòmicament parlant, però em van ensenyar moltes
coses. El volum de treball era molt
gran, podíem fer 300 menús —i
menús molt decents— un dia qualsevol de la setmana.
- Com vas entrar en contacte amb
la cuina d’avantguarda?
- També va ser una mica casualitat.

Localpres

- Com va sorgir el teu interès per
la cuina?
- De forma molt casual. D’entrada
diré que sempre m’ha agradat
menjar. Quan estava a 3r de Batxillerat, coincidia a vegades al tren
amb dos amics del meu germà que
estudiaven cuina a Barcelona. Em
van ensenyar els ganivets que feien
servir, em van explicar què feien i
tot allò em va cridar l’atenció. Vaig
pensar que podia ser una opció interessant, ja que no tenia molt clar
què fer després del curs d’accés a
la universitat.

Oliver Peña (Rubí, 1981) és el cap de cuina del restaurant Enigma, el darrer projecte
gastronòmic, i de moment el més singular, que ha posat en marxa Albert Adrià. Enigma acaba de ser reconegut com el millor nou restaurant de Barcelona en els Premis
Macarfi Rookie, la guia de locals de restauració de la capital catalana. Conversem
amb l’Oliver sobre la seva trajectòria professional i sobre l’experiència a Enigma.
Estava avorrit per la rutina i necessitava un canvi. Vaig enviar un currículum a El Bulli i ElBulli Hotel, com
qui envia una carta als Reis Mags,
però em van respondre. Després
d’una entrevista, em van cridar
per dir-me que tenien lloc a ElBulli
Hotel per incorporar-me de forma
immediata. No vaig preguntar ni el
sou. Li vaig dir als pares que en 15
dies marxava a Sevilla a treballar i ni
tan sols havia sentit parlar de la Hacienda Benazuza, d’ElBulli Hotel.
- Quines tasques feies allà?
- Vaig començar com ajudant en el
que es coneix com el ‘món dolç’, tot
i que en aquells moments no sabia
ni el que era un caramel neutre.
Però vaig anar de pressa perquè

m’encantava i se’m donava bé.
Vaig veure molt clara l’oportunitat.
A més, vaig tenir la sort que el cap
de pastisseria em va dir un dia que
marxava en un mes i que espavilés
perquè em volia allà. Així, vaig passar a ser el responsable. L’equip era
molt bo, em van ajudar molt i no
ens importava fer 16 hores diàries.
Només tenia 23 anys.

“Un gran plat ha
d’estar bo, si després
és divertit o és
enginyós o té un gran
treball intel·lectual al
darrere és secundari.
L’important és que
agradi”

- Quan va ser el pas del món dolç
a la part salada?
- Sis mesos després, al restaurant
Tragabuches, a Ronda, Màlaga.
Mai no havia estat encara a la part
salada d’un restaurant d’alta gastronomia. No va ser gens fàcil. Allà
ho vaig passar malament perquè jo
sóc molt metòdic i la part calenta

és imprevisible. A més, està situat
en una ciutat allunyada i era molt
difícil preveure els comensals.
Recordo un dia, un dimarts, que
de rebot va venir l’actor Jean Reno
acompanyat per 25 persones. La
pressió era brutal.

“Sempre dic que sóc de Rubí”
- Vas estudiar a l’Schola i al Duc
de Montblanc. Quins records tens
d’aquella època?
- Els millors. Era molt feliç... ara
també, però amb més preocupacions.
- Quin era el teu plat favorit de
petit?
- Diré tres: les migues de l’avi Justo,
que les feia sempre que plovia; les
patates amb ou de l’àvia Dolores
i els macarrons amb tomàquet
natural del pare.

- Continues tenint relació amb
Rubí?
- I tant, pujo de tant en tant, gran
part de la família viu allà i intento
no faltar a les trobades familiars.
Jo sempre dic que sóc de Rubí, no
de Barcelona, sóc de Rubí.
- Ha canviat molt la ciutat?
- Ha fet molts canvis, s’ha anat
modernitzant, però jo sóc bastant
romàntic per aquestes coses, quan
veig fotos d’abans, de l’elefant com
el vaig conèixer... m’emociono.

- El primer contacte amb l’Albert
Adrià va ser a 41° Experience. Com
és treballar amb ell?
- Treballar amb l’Albert és una experiència fantàstica. El millor que
m’ha passat. És el meu referent, la
persona més creativa amb la qual jo
he treballat mai. Té sis restaurants i
no s’esgota mai. Vaig estar sis anys a
Comerç 24 i recordo que quan vaig
quedar amb l’Albert perquè m’entrevistés i incorporar-me a l’equip
de 41° anava en la moto i tremolava
de debò. Cal dir que l’entrevista
va ser bastant surrealista (riu). Va
durar uns tres minuts: em va dir
com era l’equip, que cobraria el que
m’havien dit i poca cosa més.

- Al gener va obrir oficialment les
portes al públic Enigma, el nou
projecte d’Albert Adrià. Què és
Enigma?
- Enigma et proposa un recorregut
per diferents espais, a cada espai
hi ha diferents estils de cuina o
maneres de menjar, però tot té un
sentit, un perquè. És un altre concepte d’experiència gastronòmica.
No és arribar a un espai central i
seure a menjar.
- Hem pogut conèixer Enigma per
dins, un espai galàctic i laberíntic,
però gairebé no hi ha imatges sobre els seus plats, tot i que ja ha
començat a rebre guardons i que
se n’han fet reportatges a revistes
i diaris de tot el món.
- No deixem penjar a les xarxes
fotos dels plats. És una condició
que vaig plantejar en una de les
primeres reunions. Al principi, em
van mirar com si estigués boig...
però hem apostat pel factor sorpresa, com a mínim, sobre què
menjaràs. La majoria de clients ho
entenen.
- Com és el procés de creació d’un
gran plat?
- Ha de tenir un gran producte i
sabor. A Enigma vam prometre
oferir sabor per sobre de tot, més
enllà de les tècniques, que es fan
servir si són necessàries, però el
que més treballem és el sabor. No
cal entendre un plat, t’agrada o no
t’agrada. Un gran plat ha d’estar bo,
si després és divertit o és enginyós
o té un gran treball intel·lectual al
darrere és secundari. L’important
és que agradi.
- Què ha de tenir un bon cuiner?
- Amor per la cuina i respecte pel
producte, pels clients i per tot
l’equip. I passió per menjar. Has de
ser un bon menjador, has d’anar a
altres restaurants, provar, tastar,
veure què fan... És més una manera
de viure que un ofici. No ho pots
deixar aparcat. Això no vol dir que
mengis malament... pots tastar
moltes coses i mantenir una dieta
equilibrada.
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La família del jove que va caure d’un gronxador
i va quedar tetraplègic denuncia l’Ajuntament
L’advocada de la família diu que el parc on va caure no compleix la norma�va europea de seguretat
MARTA CABRERA

La família del jove Rafa Jurado, que
va quedar tetraplègic el juny de l’any
passat després de caure d’un gronxador, ha decidit denunciar l’Ajuntament perquè entén que el parc on
va caure, situat a la plaça Lluís Companys, no complia les mesures de
seguretat europees en instal·lacions
de parcs infan�ls públics i privats.
A ﬁnals de juny del 2016, Rafa
Jurado, que tenia 17 anys, i tres amics
més van pujar al gronxador ubicat en
aquest espai del barri del Progrés.
Dos nois van pujar drets al gronxador i Rafa Jurado i un altre amic
van seure-hi. Segons expliquen els
companys, el jove rubinenc va caure
de la instal·lació. A conseqüència del
cop, es va trencar una vèrtebra, que
li va produir una lesió medul·lar. Una
ambulància que estava molt a prop
va ser la primera a arribar i atendre
el menor. A l’hospital, els metges
van comunicar a la família de Rafa
Jurado que tenia tetraplegia, una
paràlisi que immobilitza els braços
i les cames.
L’advocada que representa Rafa

Rafa Jurado va caure del gronxador de la plaça Lluis Companys. / Iban Coca

Jurado, Mònica San�ago, del despatx
Vosseler Advocats, ha explicat a Diari
de Rubí que fa un mes van presentar

una reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament de Rubí, el pas previ
per poder interposar una denúncia

judicial. Segons la lletrada, el parc
infantil no complia la normativa
europea en matèria de seguretat de
parcs infan�ls públics i privats quan
van succeir els fets. En primer lloc,
San�ago aﬁrma que “els aparells del
parc estan dissenyats per ser u�litzats per infants d’entre 5 i 12 anys,
però no hi ha cap cartell informa�u
sobre aquesta circumstància”. A més,
l’advocada de la família aﬁrma que
en el cas dels gronxadors, “el terra
ha de tenir un nivell d’amor�ment
concret, sigui de cautxú o bé de sorra
amb un manteniment determinat. La
norma�va recull clarament que la capacitat d’amor�ment es perd si no hi
ha manteniment, com el cas d’aquest
parc, perquè la sorra es compacta i
queda dura com si fos rajola”. Mònica San�ago, de fet, ha explicat que
“si hagués complert la norma�va i
l’amor�ment hagués funcionat, el
Rafa hagués pogut tornar a caminar,
això és el que han dit els pèrits i el
metge de l’Ins�tut Gu�mann”.
Vosseler Advocats reconeix que
aquest no és un cas que afec� únicament a Rubí, ja que existeixen molts
parcs amb aquestes deficiències.

Ni a Catalunya ni a Espanya existeixen normatives relacionades amb
aquests equipaments, però sí que ho
regula la Unió Europea.
Ara mateix, el bufet està a l’espera de rebre una resposta del consistori sobre la reclamació patrimonial,
que de moment no està quan�ﬁcada
econòmicament. Si no hi ha resposta
abans de mig any, l’advocada presentarà una demanda judicial. De
moment, l’Ajuntament ha declinat
manifestar-se sobre aquest tema.
“Una vida digna”
La situació de la família és molt
angoixant, segons explica la seva
advocada, ja que el pare del jove
ven cupons de l’ONCE i la mare no
pot treballar perquè s’ocupa d’ell,
que encara està ingressat a l’Ins�tut
Gu�mann. A més, quan torni a casa
caldrà fer obres i contractar diversos
professionals. La situació econòmica
de la família és molt delicada i en els
darrers mesos diverses en�tats han
organitzat actes benèﬁcs per ajudar
el jove. Per l’advocada, “els diners
afavoririen que Rafa Jurado �ngués
una vida digna”.
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La línia de Ferrocarrils
S5 Rubí passa a dir-se S7
REDACCIÓ

Els canvis es van fer efec�us ahir dijous al ma�. / Iban Coca

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha
canviat els noms d’algunes
línies per evitar duplicitats
de nomenclatura i facilitar
la mobilitat de l’usuari per
la xarxa d’FGC.
A partir del dijous, la
línia Barcelona-Vallès, l’S5
Rubí passa a anomenar-se

S7 Rubí, mentre que l’S55
Universitat Autònoma passa a ser l’S6 Universitat
Autònoma. A més, la línia
de Rubí també canvia la
gamma cromà�ca, passant
del blau al granat. D’aquesta
manera, s’evita que dues
línies �nguin el mateix número a la nomenclatura i
el mateix color, i es dota
d’iden�tat pròpia cadascuna de les línies.
A la línia Llobregat-Anoia, l’actual S33 canvia el seu
nom i gamma cromàtica
i passa a anomenar-se S3
Can Ros. D’altra banda, FGC
ha ampliat recentment el
servei de trens a l’estació de

Quatre Camins amb noves
circulacions per millorar
el flux de viatgers i facilitar l’intercanvi modal. Per
fomentar aquestes noves
circulacions, es crea una
nova línia anomenada S9
Quatre Camins.
Ferrocarrils va aproﬁtar
que ahir dijous van entrar
en funcionament les tres
noves estacions de Sabadell
per incorporar tots aquests
canvis a les estacions i a
l’interior dels trens. A més,
també ha iniciat una campanya per informar sobre les
noves línies. Els horaris i les
freqüències es man�ndran
com ﬁns ara.

Les marquesines del bus
inu�litzables per l’illa de
vianants es traslladaran

L’Ajuntament preveu trasllar les marquesines inu�litzables els
propers dies. / C.C.

L’ampliació de l’illa de vianants, que va entrar en
vigor el 3 de juliol, ha comportat que algunes de les
marquesines de l’autobús
urbà situades en els carrers
afectats per la prohibició
de circular quedin inutilitzades. Entre aquestes,
hi ha les situades al carrer
Robert i al carrer Maximí
Fornés, la majoria instal-

lades fa 5 anys.
Segons ha informat
l’Ajuntament, aquestes
marquesines es traslladaran a les parades situades
al Bullidor, a l’escola Rivo
Rubeo i a la de la residència Conxita Valls.
El canvi d’ubicació, segons l’executiu local, es
realitzarà en les properes
setmanes. / DdR
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L’alcaldessa demana al CatSalut l’ampliació
del CAP Anton Borja i el trasllat del COS
tes negociacions.
Una altra de les qües�ons plantejades ha estat la
manca de places de residències sociosanitàries, un fet
que provoca un esforç extra
de Serveis Socials per part
del consistori. En aquesta
qüestió, Núria Serra ha
reconegut que aquesta és
una emergència comuna a
tota la comarca.

REDACCIÓ

L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, s’ha reunit
recentment amb la nova
directora del Sector Sanitari
Vallès Occidental del Servei
Català de la Salut (CatSalut),
Núria Serra. A la trobada,
que ha �ngut lloc a l’Ajuntament, també hi ha estat
present la regidora de Serveis a les Persones, Marta
García, i el regidor de Salut
Pública, Sergi García.
En la reunió, la màxima
responsable municipal ha
traslladat a la representant
comarcal del CatSalut les
carències de la ciutat en
l’àmbit sanitari. Martínez
ha lamentat que “fa 10 anys
que el CatSalut no inverteix
nous recursos a l’àmbit sanitari a Rubí” i ha demanat
l’ampliació del CAP Anton
Borja. Tot i la demanda al
CatSalut per part de l’Ajuntament, l’ampliació del CAP
no serà possible fins que
s’aprovi el nou Pla d’Ordenació Urbanís�ca Municipal

L’alcaldessa i els regidors s’han reunit amb responsables del CatSalut a la comarca. / Localpres

(POUM), que actualment
està en punt mort.
Una altra de les demandes de l’alcaldessa de
Rubí és el trasllat del Centre d’Orientació Sanitària
(COS), actualment ubicat al
carrer Nou.
Segons els representants municipals, l’espai no
és adequat, ja que és molt
an�c, poc accessible, està

poc condicionat i té una
estructura que no permet
separar per especialitats:
“Aquest seria un canvi molt
urgent per garantir una
atenció de qualitat”. La
responsable comarcal del
CatSalut ha assenyalat que,
en referència a la Salut
Mental, l’aposta és incorporar el servei a un CAP o un
centre de caracterís�ques

similars.
Hospital i residències
D’altra banda, Mar�nez ha
expressat la seva preocupació pel fet que encara
no hi ha notícies sobre
la compra de l’Hospital
General de Catalunya per
part de la Generalitat i ha
demanat que s’informi a
l’Ajuntament sobre aques-
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Una estudiant del Duc treu la nota
més alta de la selectivitat a Rubí
Marta Cabrera

El Castell de Rubí va acollir el dimarts al vespre un
acte de reconeixement als
alumnes rubinencs de cada
institut que han tret millors
notes en les Proves d’Accés
a la Universitat (PAU). En
total, van ser una vintena
els joves reconeguts per

les seves notes a la prova,
coneguda popularment com
la selectivitat. Els estudiants
van rebre una placa de reconeixement per part de
l’Ajuntament.
L’alumna rubinenca amb
més nota en les PAU ha estat
Maria Marcet, de l’institut
Duc de Montblanc, que
ha aconseguit una nota

mitjana de 13,22 sobre 14.
Farà el Grau de Llengua i
Literatura Espanyoles a la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i confessa
que està impacient perquè
arribi el nou curs: “Tinc
moltes ganes de començar
la carrera, estudiar el que
m’agrada i iniciar aquest
camí cap al futur”. Del Duc

A l’esquerra, Maria Marcet, l’alumna amb més nota dels instituts rubinencs a la selectivitat. / M.C.

L’institut JV Foix participa
de nou en el programa
‘Escola i Empresa’

L’institut JV Foix ha participat per sisena vegada
en el programa ‘Escola i
Empresa’, elaborat conjuntament entre la fundació
FemCAT, formada per empresaris, directius catalans
i el Departament d’Ensenyament. El programa se
centra en la trobada entre
l’alumnat i una persona
que dirigeix la mateixa
empresa que els explica la
seva vivència.
En el cas de l’institut
rubinenc, aquest curs han
rebut la visita d’Alfonso

Díez David, director de Recursos Humans de Nissan
Espanya, l’Orient Mitjà,
Índia i Europa.
Durant la trobada, els
joves estudiants van poder
conèixer de primera mà la
motivació i el dia a dia de
Díez, qui va ajudar l’alumnat a visualitzar aspectes
de la vida a l’empresa i del
seu paper en la societat
des d’una perspectiva diferent de la que és habitual.
Alumnes i professorat valoren molt positivament
l’experiència. / DdR

moció de l’institut Torrent
dels Alous; Carlos Gallego,
Claudia Bazán i Paula Tudo,
del JV Foix; Víctor Lara, Laia
Saumell, Ingrid Pérez i Lara
Mediavilla, de Maristes; i
Jorge Giménez, Sandra del
Río i Rubén Ruiz, de La Serreta. Alguns d’aquests alumnes van agrair als professors
i les famílies la dedicació

Una vintena d’alumnes van participar en el reconeixement. / M.C.

La Fundació Jaume Bofill felicita la
Schola pel projecte ‘Capgirem l’escola’
Redacció

Els alumnes que van participar en el programa, amb Alfonso
Díez. / Cedida

de Montblanc també es va
distingir les alumnes Mercè
Clua i Olga Soler.
Pel que fa a la resta d’instituts de la ciutat, es va reconèixer els alumnes David
Reyes, Romaissa Boukhazar,
Laura Saavedra i Marina
Alba, de L’Estatut; Jennifer
Liliana Plúa, Pol Closa i Laura
González, de la primera pro-

durant tots els anys d’estudi.
També diversos professors
es van mostrar molt satisfets de poder participar en
aquest acte.
L’alcaldessa, Ana M. Martínez, va reconèixer “l’esforç
i la dedicació dels alumnes,
les famílies i la comunitat
educativa”, i els va desitjar
molta sort en el futur: “Esperem que aquestes notes
excel·lents serveixin perquè
puguin tenir una formació i
una dedicació professional
en el futur que sigui del seu
gust”. A l’acte, també hi va
assistir la regidora Marta
García.

La Fundació Jaume Bofill ha
posat el projecte ‘Capgirem
l’escola Schola’, promogut
per la comunitat educativa
d’aquest centre rubinenc,
com a exemple de bona
feina per repensar els espais
exteriors de l’escola amb la
intenció que s’incorporin
a l’aprenentatge dels seus
alumnes. Des de la fundació,
feliciten l’Schola “per la seva
implicació i la seva excel·lent
feina”.
La iniciativa es va presentar a la convocatòria ‘Hack
the School’ de la Fundació
Jaume Bofill i tot i que el
centre educatiu no va ser seleccionat, l’escola va decidir
tirar-la endavant i per fer-ho
ha comptat amb l’assessorament dels professionals de la
fundació.
El projecte es va posar
en marxa al desembre i,
en aquests mesos, tota la
comunitat educativa ha reflexionat sobre el paper del
pati en la dinàmica de joc,

com a espai de convivència
i relació i en l’aprenentatge.
Entre les prioritats, es van
assenyalar l’adequació d’es-

pais d’ombres, espais més
acollidors amb propostes
com el bibliopati o la instal·
lació d’elements per seure i

Durant els darrers mesos, els infants, els pares i el cos docent han
participat en la remodelació d’elements del pati.

espais propers a la natura,
amb la creació d’un hort i la
plantació de plantes i arbres
en testos i jardineres.
La primera fase del projecte ha finalitzat amb dos
grans resultats. Per una banda, l’execució del ‘Brico dia’,
que va consistir a plasmar a
terra els espais de joc que
havien dissenyat els alumnes, decorar les tanques i
pintar les escales d’accés al
pati d’infantil.
D’altra banda, es va portar a terme la prova pilot de
l’obertura de patis internivell. Aquesta experiència va
ser molt positiva perquè va
permetre que alumnes de
diferents cicles juguessin
plegats.
El projecte té una duració de 4 anys i per al proper
curs ja volen omplir de plantes els patis i aconseguir que
hi hagi més zones d’ombra.
Altres propostes de futur són
crear espais amb gespa artificial, crear un hort, instal·lar
un rocòdrom i millorar les
joguines.
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Crema una màquina excavadora
a l’abocador de Puigfel

Prop de 350 rubinencs par�cipen
en la Marató de Sang de Rubí
M. CABRERA

La màquina s’ha incendiat completament i ha provocat una
columna de fum. / Iban Coca

Una màquina excavadora
es va incendiar dimarts al
ma� a l’abocador ges�onat per l’empresa Puigfel
SA, situat a la zona de Can
Canyadell. La màquina es
va incendiar mentre un
operari feia tasques de moviments de terres, segons
els tes�monis que es trobaven allà. En aquell mateix

moment, el treballador va
intentar apagar el foc amb
l’extintor, però en veure
la magnitud de les ﬂames
va baixar de l’aparell i va
alertar els Bombers.
Dues dotacions es van
desplaçar ﬁns a la installació per tal de sufocar
l’incendi, que no va causar
cap ferit. / DdR

Un total de 344 persones
van par�cipar en la Marató
de Sang que va tenir lloc durant tot el divendres passat
al teatre La Sala de Rubí. Es
tracta d’una activitat que
va organitzar el Banc de
Sang i Teixits conjuntament
amb l’Ajuntament de Rubí i
l’Associació de Donants del
Vallès Occidental.
En total, van poder donar sang 305 persones, de
les quals 47 ho van fer per
primera vegada. Les hores
de major aﬂuència van ser
a la tarda, quan van donar
216 persones, mentre que
al matí ho van fer 89. Hi
va haver 39 persones que
tot i acostar-se a La Sala no
van poder donar sang per
diversos mo�us.
Pel que fa al sexe dels
participants, un 52% van
ser dones, mentre que els
donants van representar el
48%. En relació a l’edat, els

Per edats, els grups més mobilitzats van ser els ciutadans entre 35 i 54 anys. / Iban Coca

grups més mobilitzats van
ser els d’entre 45 i 54 anys i
els d’entre 35 i 44 anys. Si es
té en compte el grup sanguini de les persones que van
donar sang, el O posi�u i l’A
posi�u van rebre un gran
volum de donants –també
representen els dos tipus

El 52% dels donants a Rubí van ser dones i el 48% homes. / Iban Coca

Les reserves de
sang baixen
un 30% a l’es�u
mentre que
les necessitats
s’incrementen

de sang més freqüents–.
En canvi, el grup que va
registrar menys donacions
va ser el menys freqüent,
l’AB negatiu, amb només
un donant.
La Marató de Sang de
Rubí s’organitza cada juliol
amb la intenció d’augmentar les reserves de sang durant l’es�u, una època en la
qual les donacions disminueixen per les vacances, però
la demanda s’incrementa
especialment en les zones
turístiques: “Convidem a
tothom que, si té 20 minuts
abans de marxar de vacances, vingui a donar sang,
perquè les reserves baixen
un 30%”, va demanar Roser
Vallès, responsable de la
donació.
L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Mar�nez, que també va
donar sang, va agrair als
donants rubinencs el “gest
solidari”. Rubí va ser la primera ciutat de la província
de Barcelona en organitzar
la Marató de Sang.
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L’aigua retorna a la font de Sant
Muç coincidint amb l’Arran de Font
Després de molts anys amb
la font de Sant Muç seca
per culpa de la pressió urbanística que va assecar
els aqüífers, Rubí d’Arrel ha
aconseguit que l’aigua torni
a brollar de la font.
Coincidint amb la sisena
edició de l’Arran de Font,
una activitat organitzada
per Rubí d’Arrel, Òmnium
Cultural i el Servei Local de
Català, la font ha recuperat
l’aigua.
Segons han explicat els
membres de l’en�tat, que
feia molts anys que reclamaven a l’Ajuntament que
retornés l’aigua a la font,
això ha estat ﬁnalment possible gràcies a uns acords
de Rubí d’Arrel amb Sorea,
l’empresa que ges�ona l’aigua al municipi.
Fa prop d’un mes que
l’empresa es va mostrar molt
interessada a col·laborar
amb l’entitat en activitats
naturals i d’educació ambiental i els responsables de
Rubí d’Arrel van traslladar
la pe�ció a Sorea.

Una setantena de persones van assis�r a l’ac�vitat. / Oriol Batalla

D’aquesta forma, i donat
que molt a prop de la font hi
passa una canalització d’aigua potable, els tècnics de
l’empresa d’aigües han pogut portar ﬁns a la font una
canalització d’aigua potable,
amb totes les mesures de
seguretat per�nents, i també han instal·lat l’aixeta.
Literatura i música
Amb aquest marc en què
per primera vegada hi havia aigua a la font, l’Arran

L’aigua de la
font és potable
i brolla a través
d’una aixeta
de Font va congregar una
setantena de persones que
van pujar caminant des de
l’església de Sant Pere ﬁns a
Sant Muç.
Un cop arribats a la font
i després de beure aigua
fresca, els par�cipants van
escoltar el recital literari

‘Prudenci i Aurora Bertrana:
una abraçada literària’, coincidint amb l’Any Bertrana.
Roser Tutusaus, responsable
del Servei de Català, va fer
la tria de textos, que van
recitar Martí Pujol, president d’Òmnium, i Eduard
Puigventós i Marga Or�z, de
Rubí d’Arrel.
Més tard, el grup Ensemble va oferir una bona
estona de jazz amb dues guitarres, un saxo i una bateria.
Van tocar peces conegudes
per acabar la vetllada mentre els assistents prenien els
populars ‘mojitos’.
Al voltant de la mitjanit,
els assistents a l’Arran de
Font van emprendre el camí
de tornada cap al centre de
la ciutat amb llanternes a
les mans.
La font de Sant Muç és
un espai recuperat per la inicia�va ciutadana fa 6 anys,
ja que l’espai es trobava ple
d’esbarzers i deixalles. Des
d’aleshores, les tres en�tats
organitzen cada es�u l’Arran
de Font. / DdR
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Crisma des�na 600 euros a
projectes solidaris a Bombai

Crisma impulsa cada anys dues campanyes solidàries. / Cedida

La bo�ga Crisma ha des�nat
600 euros a una campanya
solidària de l’en�tat Sonrisas de Bombay. Els diners
aniran dirigits a projectes
de salut, educació, sensibilització, desenvolupament econòmic o formació.
Aquest tipus d’iniciatives
són impulsades per l’en�tat

solidària a favor dels collec�us més desfavorits de
Bombai, a l’Índia.
Cada any, la bo�ga Crisma organitza dues campanyes solidàries i destina
una part del benefici de
les vendes del negoci a
col·laborar amb Sonrisas
de Bombay. / N. Julià

10
Lliurament
dels premis
Gent del
barri, Gent
de Rubí
L’Associació de Veïns
Zona Mercat lliurarà
aquest divendres a les
19 hores a l’Ateneu els
premis Gent del barri,
Gent de Rubí, uns guardons que s’atorguen de
forma semestral des del
2008.
En aquesta edició,
les persones guardonades en relació al món
de l’esport han estat
la taekwondista rubinenca Noela Madrid,
campiona d’Espanya
cadet i júnior; i el Sènior
Femení del Cent Pa�ns,
que enguany ha aixecat
la Copa del Rei, la Lliga
Europea i la Lliga Elit.
En l’àmbit cultural,
ha estat guardonada
l’Escola de Música Pere
Burés, en commemoració al 30è aniversari de
la seva fundació.
En aquesta edició
dels premis, l’organització també ha decidit ampliar els reconeixements
més enllà de l’àmbit
local. Així, s’ha reconegut la Fundació Vicente
Ferrer per la seva tasca
solidària en l’àmbit nacional i internacional; i
també recollirà un dels
premis l’actriu, presentadora i escriptora Lorena Franco per la seva
polifacè� ca trajectòria
com a ar�sta i amb forts
vincles familiars al barri
Zona Mercat.
L’a c t e c o m p t a r à
també amb actuacions
musicals i lectures de
poemes. / DdR
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186 famílies mantenen el subministrament
d’aigua gràcies al Fons Solidari de Sorea
REDACCIÓ

El Fons Social de Sorea ha
assumit el deute de 186
famílies rubinenques que
no podien fer front al rebut
de l’aigua, evitant el tall del
subministrament. Entre
setembre del 2016 i juny
del 2017, 199 famílies han
recorregut a aquest fons,
tot i que 13 n’han quedat
fora per no complir els requisits i s’han derivat cap
altres �pus d’ajuda.
Aquest fons és fruit del
conveni signat entre la companyia concessionària de
l’aigua i l’Ajuntament al
setembre de l’any passat
i té l’objec�u d’evitar talls
en cas d’impagament. El
sistema existeix en diverses
poblacions on Sorea ofereix
els seus serveis, però el de
Rubí és l’únic sense límit
econòmic.
L’acord estableix diferents modalitats per ﬂexibilitzar el pagament i boniﬁcacions parcials i totals en
aquells casos que s’acredi�
la impossibilitat de pagament. D’aquesta manera,
les solucions passen per
pagaments a terminis sense
interessos, triar el dia del
mes en què es vol pagar la

L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, acompanyada de Ramon Albareda, director territorial de SOREA i Inma Bermúdez, responsable de clients
de l’empresa. / Localpres

factura, pagar una quan�tat
ﬁxa al mes i, a ﬁnals d’any,
regularitzar la diferència o
bé la bonificació de l’import sigui parcialment o
total. Durant la vigència del
conveni, el fons solidari ha
assumit un deute de 52.047
euros euros en factures
impagades d’usuaris en
situació de vulnerabilitat,
l’aportació més alta que ha
fet Sorea als municipis del
Vallès Occidental. “Aquesta
xifra ens demostra com
n’era de necessari prendre

mesures urgents per garan�r aquest servei a totes
les famílies de Rubí. Com
sabeu, el govern que represento està compromès des
del primer moment amb
la lluita contra la pobresa
energè�ca i la vulnerabilitat
econòmica”, ha dit l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez.
La màxima representant
de la ciutat també ha agraït
la feina dels tècnics de Serveis Socials, l’àrea que determina en cada cas concret
si es pot derivar al fons de

solidaritat, i ha reconegut la
“responsabilitat social” de
Sorea demostrada amb la
signatura del conveni. Inma
Bermúdez, responsable de
Clients de la companyia,
ha destacat altres mesures
com la bonificació de la
tarifa i el cànon de l’aigua.
575 famílies tenen un 25%
de boniﬁcació de la tarifa de
l’aigua i el clavegueram i 408
gaudeixen d’una boniﬁcació
del 50%. Pel que fa al cànon de l’aigua, 231 famílies
tenen una reducció de la

La inicia�va ha
assumit un deute
de més de 52.000
euros de famílies
que no poden fer
front a les factures
tarifa del primer tram de
consum, sempre que el total
no sigui superior a 27 m³/
trimestre. Igualment, 3.477
famílies tenen ampliació de
trams segons el nombre de
persones empadronades
a la llar.

Tres infants saharauis passen dos mesos a Rubí en acollida
MARTA CABRERA

L’entitat Rubí Solidari ha
recuperat el programa ‘Vacances en pau’, a través del
qual tres infants del Sàhara
Occidental estaran durant
dos mesos en acollida amb
famílies rubinenques.
Durant el juliol i l’agost,

tres nens s’estaran a casa
de tres famílies de la ciutat, passant les vacances,
aprenent l’idioma i relacionant-se amb altres infants
gràcies a la col·laboració
amb l’Associació d’Amics
amb el Poble Sahraui.
Els infants refugiats del
poble sahraui no tenen

accés a l’aigua potable, ni
a l’alimentació bàsica, ni a
una sanitat adequada i a
través de la seva estada a
Catalunya milloren la seva
qualitat de vida. Manoli
Molina, d’una de les famílies acollidores, ha desitjat
que l’any vinent puguin
ser més famílies les que hi

participin: “Treure’ls dos
mesos d’allà, allunyar-los
de la misèria no és un sacriﬁci molt gran. Aquest és
el tercer any que tenim el
Moha, està molt content
i, realment, s’aprèn mol�ssim”.
L’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Mar�nez va donar

la benvinguda la setmana
passada als tres infants, que
van estar acompanyats per
les famílies d’acollida, pel
Consell dels Infants i per
Rubí Solidari. Núria Ribera,
de l’en�tat solidària, va recordar que els sahrauis “fa
40 anys que viuen refugiats,
fora de la seva terra”.

L’Ajuntament va oferir una recepció als infants i a les famílies acollidores. / Localpres
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L’AUP acusa el govern de voler
externalitzar les escoles municipals
M. CABRERA

L’Alterna�va d’Unitat Popular (AUP) ha carregat contra
la ges�ó de l’Ajuntament en
relació als recursos humans
arran de les queixes sorgides dins de l’Escola d’Art i
Disseny de Rubí (edRa). Segons aﬁrma el portaveu de
la formació, Jordi Muntan,
ara mateix l’escola no sap
si podrà obrir les portes pel
nou curs, ja que es troba
sense administratiu, amb
dues vacants de professorat
i un professional contractat
com a autònom.
El portaveu de l’Alterna�va assenyala que, a més
d’aquest front obert amb
edRa, l’Ajuntament també
té conﬂictes amb les altres
dues escoles municipals,
l’Escola de Música i l’escola
bressol Sol, Solet: “És una
deixadesa voluntària per
externalitzar o prescindir
dels serveis, un discurs molt
semblant al del Par�t Popular (PP) i Ciutadans (C’s)
durant aquest mandat”.

Els tres regidors de l’AUP, durant la roda de premsa, al CRAC. / M.C.

A banda d’això, la formació independent també
ha acusat el govern local
de fer una ges�ó “molt dolenta” de l’àrea de Recursos
Humans, que actualment
no té direcció, un fet, que
consideren es tradueix en
conﬂictes amb la plan�lla
municipal: “Serveis bàsics
com l’OAC, la Policia Local,
Contractació, Serveis Jurídics, la Biblioteca o Serveis
a les Persones, on hi ha més
de 20 persones de baixa,
estan en quadre”.

L’Ajuntament de Rubí té
una de les taxes de treballadors en precari –interins–
més elevada de tot l’estat
espanyol, mo�u pel qual a
l’inici del mandat, partits
i sindicats es van compro-

L’Alterna�va carrega
contra el govern
per la ges�ó de
Recursos Humans
i aﬁrma que hi ha
serveis bàsics sota
mínims

metre a començar a treballar per rever�r la situació.
Segons l’AUP, l’únic que ha
fet el govern en aquests dos
anys és “fer favors i endollar
gent del par�t”, una acusació que durant els darrers
mesos també han fet altres
par�ts de l’oposició.
Això s’ha traduït, segons
el portaveu de l’Alterna�va,
en una “fuga de la gent vàlida de l’Ajuntament cap a
altres llocs de treball” i en
propostes com la de “contractar seguretat privada o
externalitzar la dispensació de llicències urbanís�ques”.
Per Muntan, el que cal
fer és “dotar de personal els
serveis on falten recursos
humans”, ja que considera
que aquest �pus d’externalitzacions l’únic que aconsegueixen “és menysprear
el treballador municipal,
desmotivar-lo i deixar la
plantilla arraconada”. Per
l’AUP, “l’única externalització vàlida seria la del mateix
equip de govern”.
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L’exalcaldessa Carme García
ﬁtxa per N2E, una consultora
d’eﬁciència energè�ca
Carme García
Lores, que va
ser alcaldessa
de Rubí des del
2003 al 2015,
ha fitxat per
l’empresa N2E,
una consultora d’eficiència
energètica i
energies renovables. Després
d’impulsar sota
el seu govern
el projecte Rubí
Brilla en els
darrers anys, Carme García, exalcaldessa de Rubí. / Arxiu
l’exalcaldessa
El president de N2E, Jas’incorpora a l’empresa com
a responsable de Relacions vier Garcia Breva, exdiputat
a les Corts i que ha visitat la
Ins�tucionals.
A partir d’ara, la seva ciutat diverses vegades en
feina consis�rà a crear opor- el marc del Rubí Brilla, ha
tunitats de negoci orienta- explicat que Carme García
des a l’eﬁciència energè�ca ajudarà a l’empresa a coni les energies renovables solidar la tasca d’assessoraen ciutats i municipis. Per ment centrada a incorporar
això, haurà de dissenyar l’eﬁciència energè�ca com a
projectes i estratègies que factor de compe��vitat.
Carme García és llicengenerin ac�vitat econòmica i
ocupació a les ciutats. Carme ciada en Història ModerGarcía també �ndrà entre les na i Contemporània per la
seves funcions actuar com a Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). / DdR
ponent en conferències.

ERC proposa retornar a l’aprovació inicial
del POUM per aproﬁtar feina feta
REDACCIÓ

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) s’ha desmarcat d’altres grups de
l’oposició, com l’Alterna�va
d’Unitat Popular (AUP), Inicia�va per Catalunya (ICV)
o Veïns per Rubí (VR), que
demanaven iniciar un nou
Pla d’Ordenació Urbana
Municipal (POUM) des de
zero i considera que el que

cal és tornar a l’aprovació
inicial. Segons han fet públic els republicans a través
d’una nota de premsa, no
contemplen la possibilitat
de començar de zero l’estudi
del POUM, sinó que proposen tornar a l’aprovació
inicial, aproﬁtant gran part
del treball i dels estudis
realitzats ﬁns ara.
En aquest sen�t, apunten que “des d’ERC s’allarga

la mà a l’equip de govern per
aproﬁtar el gruix del treball
tècnic fet ﬁns al moment i
tornar a l’aprovació inicial”.
La formació ha proposat
a l’executiu local “buscar
una sor�da consensuada”,
però li demana que “accep�
la seva responsabilitat polí�ca i no segueixi acusant
l’oposició de posar en risc el
futur industrial i comercial
de la ciutat”.

Per Esquerra, projectes
com el POUM requereixen
ser aprovats per una àmplia majoria de les forces
polí�ques que conformen
el Ple municipal. En aquest
sentit, qualifica de “greu”
la situació actual, ja que
l’aprovació del POUM depèn
d’un vot a favor o en contra
i “l’enrocament del govern”
en no negociar porta “a un
carreró sense sor�da”.

Xavier Corbera, portaveu d’ERC, amb el regidor Joan Pun�. / Arxiu
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D

es de fa ja uns quants anys, els
ciutadans es queixen de forma
reiterada i contínua de l’estat de
deixadesa i brutícia que presenta
la ciutat. No es tracta d’un problema aïllat a
una època determinada ni a una zona concreta
de Rubí. Les queixes es produeixen durant tot
l’any i al centre de la ciutat, als barris i a les
urbanitzacions.
La falta de manteniment va fer que el
setembre del 2015, poc després de l’arribada
del nou govern, l’executiu aprovés un Pla
de xoc per posar al dia la ciutat. La inversió
extraordinària no va tenir continuïtat en el
manteniment, motiu pel qual, l’octubre del
2016 es va haver d’impulsar un segon Pla de
xoc. Menys d’un any després, l’estat de la ciutat
continua sent de brutícia i deixadesa i fa uns
dies el govern anunciava mesures extraordi-

Resposta al Sr. José Miguel Lozano
En resposta a la carta del Sr. José Miguel
Lozano on expressa la seva opinió respecte
al servei que ofereix FGC a Rubí, vull
fer-li avinent que durant la primera i la
última setmana del mes d’agost, l’oferta
corresponent als dies feiners és de cinc trens
per hora i sentit en l’hora punta del matí i
de quatre trens per hora i sentit en l’hora
intermèdia de la tarda. El grau d’ocupació
mitjà d’aquests trens és del 51,6%. Al llarg
de les tres setmanes centrals del mes d’agost,
l’oferta dels dies feiners, amb motiu de la
reducció que experimenta la demanda durant
aquestes setmanes, es concreta en quatre
trens per hora i sentit en l’hora punta del
matí i també en l’hora intermèdia de tarda.
En aquestes tres setmanes d’agost, el grau
d’ocupació en hora punta és del 47,1%.
El servei dels caps de setmana del mes
d’agost és idèntic a l’ofertat els caps de
setmana de la resta de l’any.
Per tant, l’oferta del servei d’FGC a Rubí

El Tuit de la setmana

EDITORIAL

Neteja insuficient

nàries per combatre la situació.
El problema no només rau en la brutícia
que s’acumula als carrers o en la manca de
desbrossament, hi ha un problema de neteja
dels contenidors, de males olors al carrer i
d’excrements a la via pública.
Davant d’aquesta situació, és d’agrair que
després de dos anys de mandat, el govern hagi
reconegut que Rubí té un problema amb la
neteja. La setmana passada va anunciar que
es queixaria formalment per carta a l’empresa
que presta el servei, FCC.

Cartes de la ciutadania

durant els dies feiners del mes d’agost és
superior a l’oferta programada dels caps de
setmana, tot i que, òbviament, la programació
del servei té en compte la natural disminució
de la demanda que es produeix en el conjunt
de la línia Barcelona-Vallès durant l’agost,
garantint la mobilitat amb un servei adequat
i optimitzant els recursos i els costos del
servei.
Vull agrair les seves aportacions que no
comparteixo, com li he fet avinent.
Enric Ticó
President de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya
Alcaldessa sigui valenta
Alcaldessa sigui valenta. Tindrà més
suport del que vostè pensa. Tingui fe en la
voluntat del poble. No es deixi intimidar
pels imperialistes, retrògrads, a qui abans
anomenàvem burgesos. Recordi allò que
deia Pablo Iglesias, fundador del socialisme:
“Quan els burgesos ens aplaudeixen, és que
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Jordi @CastiJordi
Acabo de fer l’automatrícula per fer 3er any de carrera a la UAB.
2300€.
Universitat pública li diuen, model elitista li dic jo. #RubiCity
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El que és evident, és que o FCC no fa
bé la feina o el contracte actual, que té més
de 10 anys i que fa més d’ un any que està
caducat, no s’ajusta a les necessitats actuals
de la ciutat.
Davant d’aquesta situació, que afecta
tots els rubinencs, l’administració hauria de
ser capaç d’incrementar la vigilància perquè
l’empresa faci la feina per la qual està cobrant,
i no pas poc. Per això seria molt important
accelerar l’auditoria que fa uns mesos el
govern es va comprometre a fer a FCC i,

i també a Facebook

alguna cosa estem fent malament”.
Pitjor que vostè ho va tenir el valent
alcalde republicà Pere Aguilera, quan el
6 d’octubre de 1934, va proclamar a Rubí
l’Estat Català. A ell li va costar un consell
de guerra, una absolució, presó, condemna a
mort, i una altra absolució.
Pitjor que vostè també ho va tenir
l’alcalde Miquel Llugany, quan va sortir de
la clandestinitat, i contra tot pronòstic va
guanyar les primeres eleccions democràtiques.
Llugany recorda, en el Butlletí del Grup de
Col·laboradors del Museu de Rubí-Centre
d’Estudis Rubinencs número 68, que “(...)
havíem dedicat molts esforços a explicar
que nosaltres no érem una mena de dimoni
amb banyes (...)”
Hi ha molta gent de Rubí que vol
anar a votar pel referèndum, és un clamor
democràtic. Una Catalunya independent
gaudiria d’una cultura pròpia mil·lenària,
una gran capacitat de superació del repte
industrial, un sistema educatiu a nivell

si s’escau, imposar sancions, com ha passat
a Barcelona, on l’Ajuntament ha multat la
mateixa empresa amb 7 milions d’euros per
incomplir el contracte. El consistori rubinenc
hauria de prendre nota d’aquestes diligències
i, sobretot, agilitzar d’una vegada la licitació
del nou contracte de neteja viària i gestió
de residus. Un nou contracte que hauria de
garantir que els serveis de neteja i gestió de
residus s’ajusten a les necessitats reals de la
ciutat, fent un manteniment òptim eficaç.
Més enllà de la responsabilitat de l’administració, que ha de vetllar per tenir les voreres
i els carrers nets, és imprescindible sensibilitzar la població en el civisme. Gran part dels
problemes que afecten Rubí en relació a la
neteja i el manteniment estan relacionats amb
actes incívics. La ciutat és de tots i també entre
tots l’hem de mantenir neta i cuidada.

europeu, enorme atracció turística, noves
tecnologies,... i els fruits de tot això ara ho
gestionen gent de fora, a qui no hem votat i
que ens espolien sense ni donar les gràcies.
Permeti’m una altra frase del socialista
Pablo Iglesias: “Merèixer l’odi dels que
emmetzinen el poble, dels que el roben, serà
per nosaltres una honra”.
Molts catalans no coincidim amb aquells
que utilitzen els litigis judicials en lloc del
diàleg i la tolerància. A la resta de comunitats
d’Espanya, la solució federalista no la volen.
A Rubí tenim dues classes de polítics, els
qui segueixen consignes de partit i els qui
segueixen el seu cor.
El món encara recorda la fraternal i
emotiva cadena humana d’extrem a extrem
del país i la successió de multitudinàries
concentracions pacífiques que han sigut un
exemple i un referent per altres països.
Pere Bel,
exportaveu dels Verds,
i membre del GCMR
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Rubí, ciutat bruta; Rubí, ciutat incívica
JOSEP PUIGVENTÓS
Veí de Rubí

sense discriminar-los, els que
deixen les restes d’esporga al
mig dels carrers o no cuiden
els arbres que sobresurten de
les seves propietats i taquen
les voreres.
Però l’Ajuntament hauria
de ser el garant que això no
succeís: que multés als que
embruten, que controlés una
empresa de neteja que no
neteja, que no permetés que la
vegetació creixi descontroladament, que mantingués parcs
i arbrat en bones condicions,
que posés remei a l’entrada
de vehicles en espais on no
haurien de ser-hi. Aquesta
hauria de ser la funció del
nostre Ajuntament.
Darrerament, hem parlat
també, i molt, de l’ampliació
d’una illa de vianants, a parer
meu, sense cap ni peus, es
comença la casa per la teulada.
Un projecte al qual destinem
molts diners (més d’11 MM
€ segons el Pla de mobilitat
penjat al web de l’Ajuntament
i que data del 2014) i, en canvi,
no els adjudiquem a altres
necessitats de la nostra ciutat,
especialment si fa referència a
les urbanitzacions. Uns diners
que podrien servir, també, per
fomentar el civisme entre la
ciutadania.
Us mostro unes quantes fotografies preses aquest
mateix diumenge en un tram
d’encara no 200 metres de
l’avinguda Castellbisbal, entre els carrers Muntanya i
Esperança.
És aquesta, la ciutat que
volem?

Aquestes darreres setmanes
s’ha parlat molt de la neteja i
el mal estat de carrers i parcs
de la nostra ciutat, especialment després que els mitjans
se’n fessin ressò. Però no és
una problemàtica recent: jo
mateix fa mesos, sinó anys,
que protesto periòdicament
de l’estat de les vies i espais
públics de la zona de la Perla/
Can Serrafossà/Sant Genís,
sense que hàgim avançat gaire
en aquest sentit.
He trucat diverses vegades
per avisar d’abocaments illegals, d’escombraries acumulades fora dels contenidors, de
brossa escampada als voltants
de l’escola Rivo Rubeo, de curses de motocross a Sant Genís, fins i tot de la crema dels
cables d’un fanal de l’avinguda
Castellbisbal. Tot en va.
No vull culpar només
a l’Ajuntament d’aquesta
precària situació: en primer
terme, la responsabilitat és
dels mateixos veïns (o no) del
meu barri i pares dels alumnes
de l’escola, entre els quals hi ha
una colla d’incívics que només
miren per ells i els és igual
qualsevol tipus de convivència
o de maneres. Ells són els que
llencen les bosses d’escombraries des dels cotxes, els qui no
recullen les caques de gos, que
no renyen als nanos si tiren els
papers a terra o van de ventre
als descampats de la vora
de l’escola, els que omplen
els contenidors de residus

Són temps de diàleg, pactes i corresponsabilitat
J. LUIS FERNÁNDEZ
Secretari Comarcal
UGT Vallès Occidental

Vivim en un món en crisi.
Una crisi permanent que ens
ho qüestiona tot. Un sistema
capitalista col·lapsat, tip del
seu propi èxit i incapaç de
donar resposta a les necessitats de la gent a causa d’una
redistribució injusta i ineficaç
de la riquesa que genera. Amb
unes institucions en crisi, més
distanciades i més posades en
dubte que mai per part de la
ciutadania. Uns agents socials
amb un índex de credibilitat
cada cop més baix, tot i la representativitat que continuen
tenint. Vivim una veritable
crisi social i de valors.
I això que podria semblar
una anàlisi apocalíptica de
la nostra realitat, en el fons
s’hauria de convertir en una
oportunitat de canvi. Eti-

mològicament, crisi és tot el
contrari a acceptar un destí
inevitable. No ens podem
resignar a creure que no existeixen receptes diferents per
solucionar els problemes que
tenim com a societat. No és
veritat, que l’única solució per
donar viabilitat a les empreses
depèn d’abaratir costos i devaluar els salaris. No és veritat
que tinguem un sistema públic
de pensions insostenible i que
l’única solució implica retallarlo. No és veritat que per créixer
econòmicament haguem de
precaritzar l’ocupació i que
haguem de renunciar a rescatar socialment a la gent que
es troba en les bosses d’atur
de llarga durada i de pobresa
al nostre país.
No podem renunciar a sortir reforçats de totes aquestes
crisis. En temps de dificultats
és quan s’han de prendre decisions, amb intel·ligència, però

amb valentia, i de vegades les
trobem a faltar totes dues. És
en moments de crisi quan més
hem de treballar braç a braç
per establir noves estratègies,
aquesta nova realitat ens obliga a construir nous espais de
concertació, amb diàleg, pactes
i corresponsabilitat.
És en aquest sentit que
va néixer la Declaració Cap a
la Segona Reindustrialització
del Vallès Occidental, amb el
compromís de tothom. Un
Pacte que ha agafat volada
gràcies a la participació i la
implicació de les Administracions Locals, Ajuntaments,
Consell Comarcal, Universitats, Cambres de Comerç,
Patronals i Sindicats. I és en
aquest sentit que hem d’estar
satisfets, perquè avui la nostra
comarca estigui ben posicionada d’avant dels recursos que
s’han de destinar, 1.844 milions d’euros per implementar

les més de cent mesures previstes al Pacte Nacional per a
la Indústria. I que esperem ens
pugui servir per revitalitzar el
teixit industrial d’un territori
com el nostre, que és motor
econòmic del país.
Si partim de la base que
tenim un sistema productiu
energèticament depenent i
que seria un greu error mantenir les polítiques destinades
a fomentar la competitivitat
de la nostra economia mitjançant la mà d’obra barata,
l’única sortida viable que ens
queda és aconseguir oferir
béns i serveis innovadors lligats a les necessitats d’un
teixit industrial potent i amb
processos productius eficients,
fruit d’una intensa inversió en
R+D. I per aconseguir això no
n’hi ha fórmules màgiques,
només Diàleg, Pactes i Corresponsabilitat ho poden fer
possible.
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Llegir l’oportunitat: 3 claus d’interpel·lació

Alternativa d’Unitat
Popular (AUP)

El proper 1 d’octubre la població catalana serà interpel·lada.
Una interpel·lació directa, clara
i individual que ens obligarà a
prendre partit al voltant d’una
pregunta diàfana, binària. El
referèndum ens interpel·la a
totes: independentistes, partidaris de l’statu quo, nostàlgics
del règim, federalistes (si és
que en queden) i fins i tot
àcrates. Cada persona resident
al territori tindrà l’oportunitat
de respondre i construir amb
la seva opció el futur col·lectiu
de la nostra comunitat.
Una interpel·lació que
té tres claus, tres eixos sobre
els quals articular la nostra
resposta:
Clau nacional: el procés que des de fa anys viu el

nostre poble no es genera de
manera espontània. Hi ha un
camí que ha estat llarg, feixuc
i difícil, que ens ha portat a
sobreviure clandestinament
durant el franquisme, excloent el catalanisme de la vida
pública, relegant-lo a l’àmbit
privat i mantenint-lo de manera valenta (des d’aquí, tot
el respecte per aquelles que
no vàreu defallir mantenint la
il·lusió i la identitat).
Un cop mort el dictador,
passat el miratge de la recuperació, el catalanisme transità en un espai que va anar
d’una cosa testimonial a la
intranscendència. L’Espanya
en reconstrucció semblava reservar un espai per Catalunya
durant la transició, que passà
per enterrar l’anhel nacional a
canvi d’un desenvolupament
lingüístic i cultural dins del

“L’Antonio”
Jordi Antoni
Puig Patrony
La Família Puig Solà volem agrair
totes les mostres de condol, suport i
solidaritat rebudes aquests dies per
la defunció del nostre espòs i pare.
Moltes gràcies a tots.

marc autonòmic. Però això
tenia un topall: la identitat
nacional catalana tenia encaix
dins d’Espanya només com a
expressió folklòrica i complementària d’una realitat homogeneïtzadora castellana.
El nou independentisme
neix en el xoc amb el topall
i el fracàs, per acció o omissió, d’un projecte espanyol
renascut en una transició subordinada que no va fer net
ni políticament ni social amb
aquells que percebien Països
Catalans, Euskadi i Galícia
com a subjectes subordinats
i fins i tot anacrònics. La
sentència de l’Estatut, fruit
de la campanya del PP i la
complicitat del PSOE, és la
prova que el projecte espanyol
manté una visió colonial de les
perifèries.
En aquesta situació, els
qui no ens hem sentit lligats
emocionalment a la identitat
espanyola, aquells que no ens
hem sentit part del seu projecte
nacional, els qui hem viscut la
nostra catalanitat com un signe d’identificació... observem
avui com la correlació legítima
de forces està lleugerament
a favor nostre. Actualment,
tenim una majoritària representació política al Parlament
favorable a la independència i

és, per tant, totalment legítim
emprendre aquest pas.
Clau democràtica. La democràcia és una forma d’organització social amb què bona
part d’aquest país ha crescut.
Des de ben petits som imbuïts
pels valors democràtics. El
repte que ens planteja el referèndum és un repte democràtic, i com a demòcrates hem de
ser capaces de gestionar-lo.
L’única sortida viable a
les diferències són el diàleg, la
discussió, l’exposició d’arguments. Com a demòcrates no
podem amagar-nos darrere el
tecnicisme o el possibilisme
jurídic. La situació que viu
Catalunya és una disjuntiva
política i només des de la
política es pot resoldre. Però
no una política acotada als
despatxos i als interessos dels
poderosos, sinó una política
de veritat, una democràcia
exercida i viscuda als carrers,
al mercat, al parc o a la porta
de l’escola. Potser aquest és
un dels elements que fan por
a alguns, i no tant la possible
secessió. Potser tenen por
d’una ciutadania que recuperi
el valor del debat com a gestador d’opinió, que no delega ni
regala l’espai d’incidència i de
decisió. La por dels quadres a
perdre la seva posició de tutela

d’un poble prou madur per
decidir el seu futur
E l re f e rè n d u m e n s
interpel·la democràticament,
tant als partidaris del Sí com
als del No. Els del SÍ ja hem
guanyat: hem sortit de l’armari, hem explicat les nostres
raons i hem demostrat que
podem somiar. El silenci dels
partidaris del NO els condemna. Renunciar a enumerar les
seves raons és regalar el relat.
Significa assumir que el projecte nacional espanyol està
esgotat, assumir el “ordeno y
mando”, assumir la derrota.
Significa, per tant, que hem
guanyat no un referèndum,
sinó el futur.
Clau de trencament. El
procés d’autodeterminació
suposa l’oportunitat, no només pel Principat i els Països
Catalans sinó per la resta de
pobles de l’Estat espanyol,
de recuperar allò iniciat i
no finalitzat en la transició:
recuperar institucionalment,
social i política els valors republicans.Tenim l’oportunitat
de tancar definitivament el
franquisme.
El procés català té la particularitat essencial de ser
un procés transversal, però
sobretot popular. Un moviment de base que implica

una correlació de forces molt
determinada. Aquesta vegada no estem determinats
a una elit concreta, aquesta
vegada estem construint en
comú una nova realitat. La
independència de Catalunya
pot ser la peça que trenqui el
cadenat del 78. Podem ser els
que enterrem el “atado y bien
atado”. Tenim l’oportunitat
de construir un nou pacte
social. No siguem porucs i
no regalem la iniciativa, som
la generació més preparada, i
tenim una oportunitat. Podem
reiniciar les nostres condicions
de vida i incidir en el nostre
futur. Podem ser protagonistes
i no observadors, podem...
El dia 1 d’octubre votarem.
Votarem perquè som la Catalunya cíclicament bombardejada, la que va plorar Durruti,
la de Salvador Seguí, la del
president Companys. Perquè
som la Catalunya que mai més
serà submisa, que mai més
tornarà a jugar al peix al cove
per ser venuda. La Catalunya
que ja no vol ser ni puta ni
Ramoneta. Perquè som la
Catalunya plural i treballadora, aquella que va intentar
ofegar el pujolisme. Som la
Catalunya que ha resistit a
les retallades i al 3%. I que vol
ser lliure.

Selectivitat, una “grata” sorpresa

ANNA BIOSCA
Alumna de l’IES Torre
del Palau

L’examen de la selectivitat
de català tenia una “grata”
sorpresa a l’opció B: a la part
d’expressió escrita s’havia de
fer un text sobre la desigualtat de les dones en l’àmbit
científic. La majoria de la
gent amb qui vaig parlar va
fer l’opció B i molta gent
de la meva classe va pensar
que jo també la faria, però
jo em vaig decantar per l’A,
sobre la guerra. Perquè és
evident que les dones fem
una guerra constant en una
lluita per la igualtat i que
surti un text sobre això pot
reconfortar. Reconforta una
mica a alguns, però no a mi.
Perquè de què serveix fer
un text quan, i no només
en l’ambient científic, es
discrimina les dones amb
l’única raó o preàmbul que
no són homes?
En lloc d’alegrar-me o
d’il·lusionar-me per veure la
temàtica del text, el primer

que vaig pensar va ser com de
paradoxal era aquell exercici
quan en l’examen anterior,
de llengua castellana, havien
entrat setze poetes homes.
Ni una sola dona. Gil de
Biedma, García Lorca, Machado… I així una llista fins a
setze, sumant-hi Marsé per
‘Últimas tardes con Teresa’.
On quedaven les dones? On
era Rosalía de Castro o María Teresa León, entre moltes
altres? Ni una sola dona.
A història de l’art passava una cosa semblant: de
les més de setanta obres,
no n’hi havia ni cinc que
corresponguessin a artistes
dones, encara sort d’Artemisia Gentileschi i de Frida
Kalho. I a les literatures
passava el mateix: només
Maria Àngels Anglada a
la catalana i Emilia Pardo
Bazán a la castellana. També hi havia la Colometa a
català, potser ens n’hauríem
de sorprendre.
Ara bé, en quantes
d’aquestes obres surten representades dones? Quants

d’aquests poemes van dedicats a l’estimada o al turbulent tema de l’amor? Doncs
bé, si parlen de dones, per
què ens entestem a esborrar
el seu paper de la història?
Però és que a història
passa alguna cosa semblant:
si ens cenyíssim al llibre només escoltaríem els noms de
Maria Cristina i d’Isabel II.
Però, per sort, tant a història
com a història de l’art hem
tingut una professora i un
professor que no ens han
deixat passar de puntetes
per sobre de dones com
Clara Campoamor, Victoria
Kent o La Pasionaria, i que
a cada classe insistien en la
importància de les dones a
les milícies o en la manera
com van aconseguir tirar
endavant.
De la mateixa manera
que a història de l’art he
tingut la fortuna de trobarme amb un home que ens
ha fet veure com les dones
han estat maltractades per
la cultura i com desapareixien d’escena sense deixar

gairebé cap petjada. I de
manera personal he tingut
la sort d’interessar-me per la
literatura i de saber que les
dones també escriuen.
Perquè, encara que no
ens ho expliquin en els llibres, les dones també pintem, escrivim i lluitem, i,
sobretot, això últim.
Així doncs, per què ens
sorprenem i ens alegrem
perquè hagi sortit un tema
sobre la desigualtat quan
aquesta és present a la resta
d’exàmens? Per què encara
sembla que hàgim de donar
les gràcies a qui hagi ideat
les preguntes i li aplaudim
la feina? Encara que, potser,
ben mirat, millor escriure un
text sobre aquesta injustícia
i no encaboriar-se amb la
ineptitud de qui fa els currículums, que sempre són
igual de tediosos i l’únic que
comporten és que semblem
pidolaires demanant alguna
cosa sobre dones amb l’únic
objectiu d’emblanquinar un
món massa enfosquit per les
ombres dels homes.
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Nous tallers d’assessorament
energè�c per a comerciants locals
REDACCIÓ

El Rubí Brilla organitza de
nou tallers d’assessorament
energè�c adreçat als comerços locals. Es tracta d’una
formació que pretén assessorar els comerciants per tal
que aprenguin a controlar i
reduir el consum energè�c
i, per tant, ser més compe��us.
Les sessions es van iniciar la setmana passada
amb un taller dirigit als establiments d’alt consum. El
19 de setembre es farà una
altra formació adreçada a la
restauració i als forns de pa;
el 26 de setembre, als tallers
mecànics; el 3 d’octubre als
pe�ts comerços i al novembre als supermercats.
Les sessions són pràc�ques i es desenvolupen en
grups reduïts de 10 comerços en establiments que
es monitoren durant una
setmana. El dia del taller
es mostra quin és el consum energè�c �pus d’aquell
sector concret, es donen

L‘any passat es va fer un taller per a perruqueries. / Localpres

claus i eines per descobrir
quins són els aparells menys
eﬁcients i quines mesures
correctores es poden dur
a terme per minimitzar el
consum energè�c.
Els tècnics del Rubí Brilla
recomanen comprar l’energia a la comercialitzadora
més econòmica, ajustar la
potència contractada i canviar els hàbits de consum.
Pel regidor de Desenvolupament Econòmic, Rafael
Güeto, “la majoria de les
accions que es proposen

als comerciants no tenen
cap mena de cost i poden
rebaixar la despesa energè�ca ﬁns a un 30%”.
Tallers per a par�culars
Des del mes d’abril, el Rubí
Brilla, una iniciativa de
l’Ajuntament de Rubí, també ofereix assessorament
gratuït a par�culars a través
de tallers informa�us que
permeten estalviar un 50%
de la factura elèctrica. Els
propers tallers dirigits a
par�culars es faran el 23 de

setembre, el 20 d’octubre,
el 15 de novembre i el 14
de desembre. Els tallers són
gratuïts i oberta a tothom i
es fan a l’auditori del Rubí
Forma -an�c Rubí+D-. El dia
del taller, els assistents han
de portar la seva factura
elèctrica.
Tant els comerciants com
els ciutadans que es vulguin
apuntar a títol individual
ho poden fer a través de
l’adreça electrònica rubi_
brilla@ajrubi.cat o al telèfon
935823900 extensió 118.
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El Col·legi d’Advocats de Terrassa,
en contra que les clàusules terra
s’atenguin als jutjats provincials
El Col·legi d’Advocats de Terrassa rebutja l’acord del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que ha signiﬁcat la
creació de jutjats provincials especíﬁcs per atendre els
afectats per les clàusules terra. Per l’òrgan col·legiat,
aquesta decisió perjudica les persones afectades per
aquesta clàusula, ja que consideren que allunya la jus�cia
de la ciutadania, cas�gant les persones que no viuen a
les capitals de província.
A més, el Col·legi d’Advocats considera que això suposarà un col·lapse pels jutjats provincials, ja que en només
un mes han rebut 16.000 demandes. També han mostrat
el seu rebuig a aquesta mesura el Consell d’Advocats de
Catalunya i el Consejo de la Abogacía. / DdR
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ESPECIAL MOTOR
10 trucs per estalviar gasolina i
conduir de manera eﬁcient

1. Planifica bé el teu viatge
Un viatge ben planificat li
permetrà arribar a la seva
destinació de la manera més
ràpida, fàcil i segura, i per
tant realitzar una conducció més eficient estalviant
combustible.
Allargar solament deu

minuts el viatge d’1 hora
provoca un augment del
consum en gasolina o dièsel
d’un 14%.
2. Comprova la pressió dels
teus pneumàtics
Els pneumàtics han d’anar
inflats a la pressió indicada
pel fabricant i segons les

condicions climatològiques.
A més de cuidar la nostra
seguretat ens permetrà una
conducció més eficient.
Conduir usant pneumàtics
amb una pressió de 0,5 bars
inferior a la correcta redueix
el rendiment del combustible en un 2 i en un 4% en
àrees urbanes i suburbanes,
respectivament.
3. Redueix les càrregues
innecessàries
Abans d’emprendre la marxa, i més si es tracta d’un
viatge, hem de racionalitzar
el volum i el repartiment de
la càrrega. No solament és
una qüestió d’espai, conduir
amb 100 quilos de pes innecessaris a bord ocasiona que
el consum de combustible,
en un cotxe de grandària
mitjana, es dispari un 6%.
4. Arrencada i engegada
Arrenca el motor del cotxe
sense trepitjar l’accelerador
(en els motors de gasolina
pots iniciar la marxa immediatament després de
l’arrencada; en els motors
dièsel, espera uns segons
abans de començar a moure’t).
Usa la primera marxa
solament per a l’inici. Canvia a segona velocitat als 2

segons o 6 metres aproximadament.
Comença a conduir lentament (20 km/h en 5 segons per estalviar un 11%
de combustible) i evita accelerar bruscament.
5. Mantenir la velocitat
uniforme
Mantingues la velocitat el
més uniforme possible, busca fluïdesa en la circulació,
evitant frenades, acceleracions i canvis de marxa
innecessaris. Per decelerar,
aixeca el peu de l’accelerador i deixa rodar el vehicle
amb la marxa posada. Frena
de forma suau amb el pedal
del fre i redueix de marxa el més tardar possible,
amb especial atenció a les
baixades.
Circulant a més d’uns
20 km/h amb una marxa
inserida, si no trepitges
l’accelerador, el consum de
carburant és nul. En canvi, a
ralentí, el cotxe consumeix
entre 0,5 i 0,7 litres/hora.
6. No mantinguis el motor
inactiu
En parades perllongades,
és recomanable apagar el
motor. Un motor al ralentí
durant 10 minuts (en punt
mort i amb l’aire condici-

onat desconnectat) consumeix 0,13 l/100 km de
gasolina.
7. Ús de l’aire condicionat
Usi l’aire condicionat solament quan sigui necessari.
Quan la temperatura exterior és de 25º C, l’aire condicionat redueix el consum
de gasolina en un 12%. En
ciutat, obrir les finestretes
(quan fer-ho sigui segur) és
més eficient que usar l’aire
condicionat.
No obstant això, ocorre
el contrari quan es condueix
a més velocitat, a causa
de la major resistència de
l’aire.
8. Usa el frenat del motor
Si deixes anar l’accelerador
quan veus que has de frenar,
s’atura el subministrament
de combustible i per tant
el rendiment d’aquest augmenta en un 2%.
Condueix sempre amb
una distància de seguretat
adequada i un ampli camp
de visió que et permeti
veure dos o tres vehicles
per davant.
9. Canvi de marxa a baixes
revolucions
Optimitza al màxim el canvi

de marxes. Circula el major
temps possible en les relacions més llargues i a baixes
revolucions (a la ciutat,
sempre que sigui possible,
utilitzar la quarta o cinquena marxa, respectant els
límits de velocitat).
Sobre el paper, el motor
d’un cotxe dièsel aconsella
canviar de marxa entre les
1.500 i 2.500 rpm. En cas
dels de gasolina el moment
òptim se situa entre 2.000
i 2.500 rpm. Si el teu cotxe
no disposa de comptarrevolucions, la velocitat pot
servir de referència. Així,
inserirem la tercera velocitat a partir de 30 km/h,
la quarta quan aconseguim
els 40 km/h, la cinquena
en circular a 50 km/h i la
sisena velocitat, en cas que
el cotxe la tingui, a partir
dels 60 km/h
10. Aprofita les baixades
Els descensos s’han d’aprofitar per estalviar en el consum de gasolina. Aprofita la
inèrcia per avançar el canvi
de marxes circulant a baixes
revolucions.
En les pujades, retarda
al màxim reduir de marxa,
incrementant la pressió
sobre l’accelerador, encara
que mai trepitjant a fons.
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Nuevo SUV Compacto
Citroën C3 aircross
Citroën refuerza su ofensiva
SUV internacional con el
Nuevo C3 Aircross, un SUV
compacto de “nueva generación” con una gran personalidad. Este SUV “people
minded”, inspirado por las
expectativas de las personas,
cuenta con una habitabilidad y una modularidad
inigualables.
Inspirado en el concept
car C-Aircross presentado
en el Salón de Ginebra 2017
y portador de los códigos
Citroën, el Nuevo C3 Aircross
aporta aire fresco al universo
de los SUV compactos.
En el exterior, se diferencia por su morfología
única y por una oferta de
personalización sin precedentes que le hace tener
una personalidad única. Totalmente adaptado al modo
de vida actual, el Nuevo C3
Aircross está conectado y
equipado con una gama de
tecnologías que facilitan la
vida tanto en ciudad como
en carretera. En resumen,
un SUV que invita a vivir una
nueva experiencia.

El suv compacto más habitable y modulable del
segmento
Ofrece asientos anchos y
confortables, y destaca por
una habitabilidad de referencia (mejor altura bajo
el techo, generoso espacio
para las piernas), una modularidad sin rival (banqueta
deslizante en 2 partes independientes, posibilidad de
plegar el asiento del acompañante delantero en forma
de mesa para proporcionar
una longitud de carga de
2,40m) y un volumen de maletero excepcional (410 litros
extensibles a 520 litros).
Sentirse bien a bordo, también supone poder disfrutar
de un habitáculo luminoso
gracias a su techo acristalado panorámico y practicable
de grandes dimensiones.
Adaptado a su tiempo,
el C3 Aircross dispone de
ingeniosos espacios portaobjetos, entre ellos una
zona en la consola central
de recarga del Smartphone
por inducción, sin cables, y
propone una gama completa

de ayudas a la conducción
como el Head Up Display, el
Active Safety Brake, los faros inteligentes Smartbeam
o el reconocimiento de las
señales de velocidad y recomendación y todo ello sin
olvidar tecnologías útiles
como el Park Assist o el
Citröen ConnectNav.
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Així has de netejar i cuidar els sòls de parquet i tarima ﬂotant
Els sòls de parquet són els
grans aliats de la decoració en
la llar, doncs aporten elegància, disseny i qualitat. No obstant això, requereixen unes
cures i tractaments especials
per mantenir el seu aspecte i
lluentor inicials.
Si has instal·lat un sòl
de fusta a casa però no saps
quina és la millor manera de
realitzar una neteja eﬁcaç i

segura, el primer que has de
saber és a quina tipologia de
sòl correspon. Per exemple,
no exigeixen la mateixa cura
els sòls de parquet de fusta
massissa que una tarima
flotant, doncs els segons
tenen un acabat més sofert i
resistent.
Sòls de parquet massís
Fabricats a partir de fusta na-

tural són, sens dubte, l’elecció
més tradicional de sòls de
fusta. Podem enganxar el
parquet directament al sòl,
però requereix d’unes cures
especíﬁques, ja que és molt
sensible a la humitat. La
millor eina per netejar-ho és
un drap sec, per evitar taques
derivades d’aigua. Al ser de
fusta massissa podrem escatar-ho, de manera periòdica,
deixant-ho sempre com a
nou.
Sòls de parquet de fusta
natural
En contra del que pogués
semblar, el millor mètode per
desinfectar i donar lluentor
a un sòl de fusta natural és
netejar-ho simplement amb

una baieta humitejada amb
aigua i vinagre. Es desaconsella l’aplicació de cera,
doncs amb el temps crea una
pel·lícula opaca molt difícil
d’eliminar.
Els sòls de fusta natural
són preciosos però molt delicats, per això hem d’evitar
caminar sobre ells amb calçat
de carrer, especialment amb

talons, doncs és fàcil que es
produeixin ratlles o taques
en la fusta.
Sòls de tarima ﬂotant
Es tracta d’un tipus de sòl
molt més resistent que el
parquet de fusta massissa o
natural. La tarima ﬂotant no
requereix una cura ni una
neteja tan intensius. Fabrica-

da a partir de ﬁbres de fusta,
posseeix les mateixes qualitats d’aïllant tèrmic i els seus
dissenys són igual d’avantguardistes. No és necessari
enganxar les taules al sòl i el
seu cost és inferior.
Per a la seva neteja han
d’evitar-se els productes
agressius, de manera especial
els que continguin àcid en la
seva composició, ja que resten
lluentor. Una gran aliada per a
la neteja diària d’aquest tipus
de sòl és l’aspiradora. També
admet un fregat setmanal amb
un sabó neutre o usar baietes
o fregones humitejades amb
aigua i vinagre. Això sí, és
important que aquestes estiguin ben escorregudes per no
deixar taques d’humitat.
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Com canviar la decoració del dormitori sense
canviar els mobles: barat, ràpid i amb estil!
Si creus que el teu dormitori
necessita un canvi i no pots
permetre’t comprar nous
mobles, tenim la solució al
teu problema amb una genial
idea per estrenar habitació
sense necessitat de canviar
el mobiliari. Com? La clau
està en el capçal.
L’element principal d’un
dormitori és, sens dubte,
el llit, ja que pel seu gran
volum és la peça amb més
presència. Per això triar un
bonic capçal és alguna cosa
primordial: és el primer que
veiem i el que més crida la
nostra atenció en entrar a
qualsevol habitació.
A més, els capçals del
llit són un element de gran
influència en la decoració
de qualsevol dormitori. El
seu disseny i el seu estil deﬁneixen la decoració i creen
un clima determinat en l’estada. També serveixen per
emmarcar el llit i per evitar
que s’embruti la paret.
Per als seguidors del
Feng Shui, l’art oriental
mil·lenari basat en l’equilibri

Anuncia’t
en aquesta
secció
Truca’ns al
93 588 46 14

element, aconseguirem un
efecte únic i visible. És aquí
on entren en joc els stickers
i vinils decoratius, una forma
ràpida, senzilla i econòmica
de renovar per complet l’estil
del capçal.

Els capçals
de llit són un
element de gran
inﬂuència en
la decoració
de qualsevol
dormitori

en l’ambient i atès que el
dormitori és el lloc on ens
revitalitzem i omplim d’ener-

gia diàriament, el capçal té
molta importància. Per a uns
altres, els capçals de llit són

un simple element estètic
més. No obstant això, és
indubtable que, encara que

els nostres mobles siguin
simples o vells, si ens centrem i realcem aquest únic

Els capçals de vinil són
una excel·lent idea per donar
un aire desenfadat al dormitori i pots triar-los de diverses
temàtiques, la qual cosa plantejarà múltiples solucions
depenent de l’estil decoratiu
que busquis. De la resta de
la transformació en el teu
dormitori s’encarregarà una
simple mà de pintura, la roba
de llit i uns coixins a joc amb
l’estil de l’habitació.
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GUÀRDIES NOCTURNES

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

JULIOL 2017

1.

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

12.

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

23.

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

2.

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

13.

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

24.

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

3.

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

14.

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

25.

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

4.

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

15.

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28

26.

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

5.

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

16.

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

27.

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

6.

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

17.

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

28.

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

7.

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

18.

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

29.

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

8.

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

19.

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

30.

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

9.

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

20.

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

31.

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

10.

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

21.

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

11.

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

22.

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

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

Reforç de CatSalut
a l’estiu
El Servei Català de la Salut
(CatSalut), ja té preparat el
dispositiu pel qual, durant
l’estiu, reforça l’atenció
primària i hospitalària de
la xarxa sanitària pública
de Catalunya per poder
atendre l’increment de demanda que es produeix en
zones costaneres del país
durant el juliol, l’agost i el
setembre.
Enguany, aquest reforç
es traduirà en 464 professionals addicionals, la
majoria –414– corresponents als equips d’atenció
primària. Això representa
un 27% més que l’any passat, quan la dotació va ser
de 366 professionals i un
increment del 52% des de
l’any 2015.
En l’àmbit concret de
l’atenció primària, les regions sanitàries de Terres de
l’Ebre, Tarragona i Girona
són les que reben la major
part d’aquest increment de
personal, consistent en 124

metges, 107 infermeres i 74
auxiliars administratius.
Pel que fa a l’atenció
hospitalària, s’ha establert
una disponibilitat mitjana
del 88,1% dels llits, una
xifra superior a l’any passat,
quan el dispositiu preveia
mantenir oberts el 86,9%
dels llits.
Per últim, el Sistema
d’Emergències Mèdiques
(SEM) també reforça el seu
dispositiu aquest estiu amb
26 ambulàncies addicionals
i un increment de 31.812
hores de cobertura contractades.
Pla de prevenció de les
onades de calor
L’Agència de Salut Pública
de Catalunya i el CatSalut, conjuntament amb el
Departament de Territori
i Sostenibilitat i a través
del Servei Meteorològic de
Catalunya, tenen actiu, des
de l’1 de juny i ﬁns al 30 de
setembre, el Pla d’actuació

per prevenir els efectes de
les onades de calor sobre la
salut (POCS).
El POCS persegueix els
objectius següents:
• Predir amb la màxima
antelació que permetin els
mitjans tècnics les possibles situacions meteorològiques de risc.
• Minimitzar els efectes
negatius de les onades de
calor sobre la salut de la població, especialment dels
grups més vulnerables.
• Coordinar les mesures
i els recursos existents a Catalunya per fer front a una
possible onada de calor.
• Durant el període de
funcionament del POCS, es
facilita material actualitzat
amb informació i recomanacions per a la població i
els professionals sanitaris,
així com informes setmanals amb la valoració de
la situació a partir de les
dades recollides.
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Granizado de verduras congeladas, una alternativa
saludable y refrescante, fácil de hacer en casa
Con la llegada del verano y el
aumento de las temperaturas, la
Asociación Española de Fabricantes
de Vegetales Congelados (ASEVEC)
recuerda la importancia de mantener el organismo constantemente
hidratado, así como llevar una alimentación sana y equilibrada.
Para ello, proponen la elaboración de granizados vegetarianos
durante los meses de calor. Una
alternativa muy saludable que
combina, una de las bebidas estrella del verano –capaz de calmar
la sed, combatir el calor y refrescar
nuestro organismo – con la ingesta
de verduras, fuente de vitaminas,
minerales y ﬁbra, nutrientes esenciales para el cuerpo humano y con
bajo aporte calórico.
Los granizados, uno de los
productos más demandados en
España durante los meses de calor,
invitan a un mundo de colores y
sabores que se puede consumir
a cualquier hora del día. Y por
qué no, probar un granizado de
verduras congeladas, realizado en
casa, con ingredientes totalmente
naturales y en pocos minutos. Una
sorprendente y divertida alternativa que, además, ayudará a que
pequeños y grandes consuman
verdura de manera diferente.
Y es que comer verduras es
ganar salud. Por ello, la OMS recomienda un consumo mínimo de
3 a 5 raciones de fruta y verdura
al día. Y para facilitar esa ingesta
diaria, es muy interesante contar
con verduras congeladas por sus
especiales características: están

siempre disponibles, en cualquier
momento del año, son medioambientalmente sostenibles –ya
que llegan al consumidor limpias,
enteras o troceadas, por lo que no
generan desperdicios–, y son de
uso fácil y rápido, ya que se presentan listas para cocinar.
La propuesta de ASEVEC busca
fomentar y animar a la población a
cumplir con esas recomendaciones,
ingiriendo la cantidad diaria aconsejada a través de los granizados.
Una fórmula especialmente indicada para estos días de calor, porque
procuran los nutrientes necesarios
para el organismo y contribuyen a
mantener la piel hidratada.
Para este verano, ASEVEC propone dos sugerentes recetas, fáciles de preparar en casa, a base de
verduras congeladas, con un gran
aporte vitamínico para el organismo. Todo ello sin renunciar al color,
al sabor y al placer de tomarse un
granizado.
Dos sorprendentes propuestas
a base de zanahoria, espinacas
y brócoli, tres piezas clave en la
nutrición de las personas por su
aportación de vitaminas, minerales
y ﬁbra tanto en el brócoli como
en las espinacas. Por su parte,
las zanahorias ayudan a prevenir
enfermedades en la vista, a fortalecer el sistema inmunitario y
además, tienen propiedades anticancerosas.

Granizado de zanahoria, brócoli y coco
INGREDIENTES:
• 100 gr de espinacas congeladas
• 1 Lima
• 300 ml de leche de almendras
• 1 puñado de menta
ELABORACIÓN:
En un vaso batidor, echar las espinacas directamente
desde la bolsa (sin descongelar) y triturar.
Exprimir la lima y añadir su zumo, unas hojas de
menta y la leche de almendras.
Triturar el contenido del vaso hasta obtener un
batido homogéneo de un bonito color verde.
Llevar el batido al congelador y dejarlo durante
una hora. Al cabo de ese tiempo, sacar y volver a
batir.
Volver a meter en el congelador otra hora y
repetir el proceso tres veces más. En total, una vez
batido, se debe repetir el proceso de congelado y
triturado tres veces.
¡Y listo para servir! Decorar con unas hojitas de
menta fresca y una pajita ancha.

Acerca de ASEVEC
Creada en 1985, la Asociación
Española de Fabricantes de Vegetales Congelados integra, a
nivel nacional, a los principales
fabricantes de verduras congeladas. Compuesta actualmente
por doce compañías de implantación nacional, supone el 95%

de la producción nacional. La
Asociación nace con el objetivo
de actuar como plataforma de
unión permanente y eficaz de
las empresas dedicadas a la producción de verduras congeladas,
estableciendo vínculos de cooperación y colaboración en defensa
de los intereses tanto colectivos

como individuales.
España constituye una de
las grandes potencias europeas
como fabricante de verduras
congeladas. ASEVEC cuenta con
una producción anual de 686.000
TM de producto, de los cuales
se exporta un 60% a todo el
mundo.
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LLOGUER I VENDA
SE VENDE piso en Las Torres
totalmente reformado con
vistes. 3 hab. 640.860.876
SE TRASPASA parada (carnisseria) del mercado de Terrassa.
640.860.876

SE VENDE bar en Las Torres.
640.860.876
SE TRASPASA panadería en
Las Torres 35 años funcionando, totalmente reformada y
equipada. 640.860.876

OFERTES I DEMANDES
SRA. SE OFRECE para limpieza
y cuidadora. 631.990.836

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

Buscamos agentes inmobiliarios en Rubí

.

COMISIONES 40%%- 80%

Formamos lideres inmobiliarios

Contáctanos
anos
Envia CV a:

rrhh@realtaria.es

Telf Movil: 690 97 20 52
646 78 03 65

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

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

Les mascotes

de Rubí
Vols
que la teva
mascota
aparegui
al Diari
de Rubí?

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat

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

Campionat de petanca i botifarra a les 18.30h.
Botifarrada popular a les 21h. Actuació musical amb La Flor del Otro a les 23.30h. Org.:
Associació d’Animació Cultural del carrer
Sant Jaume.

································································
DIVENDRES - 21 de juliol

-‘Animándonos’
Activitat familiar a càrrec de Julia Salgueiro.
A les 18h a la pl. del Celler.

-Festes del carrer Sant Jaume
Orxatada a les 18h a càrrec d’Amanecer.
Sopar de germanor a les 21.30h amb l’actuació de Malaka Quartet. Org.: Associació
d’Animació Cultural del carrer Sant Jaume.
-‘El meravellós regne de Papa Alaev’
Dins del cicle El documental del mes. A les 19h
al Celler (c. Pintor Coello, s/n). En VOSC.
-Premis ‘Gent del barri, gent de Rubí’
Entrega dels premis. A les 19.30h a l’Ateneu
(c. Xile, 1-3). Org.: Associació de Veïns Zona
Mercat.
-Nits d’observacions astronòmiques
A càrrec d’Amics de l’Astronomia TRI-A. A les
21.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
-Liceu a la fresca: ‘Il trovatore’
Retransmissió de l’òpera de Giuseppe Verdi. A
les 22h als jardins de l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
································································
DISSABTE - 22 de juliol
-Festes del carrer Sant Jaume
Mercat de la rampoina a partir de les 10h.

································································
DIUMENGE - 23 de juliol
-Festes del carrer Sant Jaume
Vermuts musicals amb Jazz People a les
12.30h. Sardanes a càrrec de Foment de
la Sardana amb la Cobla Contemporània.
Cinema mut a la fresca musicat ‘El Zorro’ a
les 22h. Org.: Associació d’Animació Cultural
del carrer Sant Jaume.

································································
DIMARTS - 25 de juliol
-‘Un món de bombolles de sabó’
Activitat familiar. A les 18.30h a l’Ateneu (c.
Xile, 1-3). Inscripció prèvia.
-‘Munta’t un viatge a mida’
Xerrada a càrrec d’El Gra i Viatges 747. A les
19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
································································
DIMECRES - 26 de juliol
-Hora del conte en anglès
‘Mulan’, a càrrec de British House Rubí. A
les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a
infants d’1 a 7 anys.

································································
DILLUNS - 24 de juliol

-Dimecres manetes
Espai d’autoreparació de petits aparells
elèctrics i electrònics. De 18h a 21h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

-Festes del carrer Sant Jaume
Missa de difunts a les 9h a l’església de
Sant Pere (pl. Dr. Guardiet). Org.: Associació
d’Animació Cultural del carrer Sant Jaume.

-‘Jamaikids’
Espectacle infantil a càrrec de Minimúsica.
A les 19h a la terrassa de la Biblioteca (c.
Aribau, 5).

-‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’
Dins del cicle de cinema Juliol Fantàstic. A
les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

································································
DIJOUS - 27 de juliol

-Reunió d’Alcohòlics Anònims
A les 20.15h al local El Triangle (pg. Les
Torres, 2). Org.: Comunitat d’Alcohòlics
Anònims.

-‘Clownets i llegendes’
A càrrec de Nyip-Nyap. A les 20.30h als
jardins de l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
-Hora del conte
‘L’endrapatot’, a càrrec de Sherezade. A les

EXPOSICIONS
-Taller d’Anna Tamayo.
Modernisme
Pintures dels alumnes d’Anna Tamayo. d’Anna Tamayo. Fins al 29 de
juliol a l’Antiga Estació (c. Historiador
Serra, s/n). De dilluns a divendres de
10h a 13.30h o de 16.45h a 20.15h i
dissabtes de 10h a 13.30h.
-Exposició Rrubibarroc
Pintures d’Anna Tamayo. A la Sala
de Tines d’El Celler (c. Pintor Coello
s/n). Fins al 30 de juliol. Divendres
de 18h a 21h, dissabtes de 12h a 14h
i de 18h a 21h i diumenges d’11h
a 14h.
-Exposició de pintura
A càrrec d’Albert Vidal. Al Centre
Tècnic (av. l’Estatut, 130) fins al 22
de novembre. De dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 16h a 19h.
-‘Els déus egipcis’
Fins al 23 de juliol al Museu Municipal Castell (c. Castell, 35). De
dimarts a dimecres de 16h a 20h,
dijous d’11h a 14h i de 16h a 20h,
dissabtes d’11h a 14h i de 16h a 20h
i diumenges i festius d’11h a 14h.

18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a infants
de 4 a 7 anys.
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FESTES

El carrer Sant Jaume es converteix en un
càmping en la 172a edició de les seves festes
Entre les novetats d’enguany destaca una sessió de cinema mut musicat a la fresca
REDACCIÓ
Audició de sardanes
A la platja o a la muntanya,
els càmpings s’han escampat
en el territori i des de fa anys
s’han consolidat com una
manera diferent de gaudir
del temps d’oci i vacances.
Durant uns dies, els rubinencs i rubinenques podran
gaudir d’un càmping sense
sor�r del municipi. Això sí,
serà un càmping molt especial, el càmping ‘La Concha’.
I és que el veïnat del
carrer Sant Jaume ha escollit
com a temà�ca per a la 172a
edició de les seves festes el
món del càmping. Així, el
carrer, com és tradicional,
es decorarà amb motius
d’aquesta temàtica, amb
objectes i environament
realitzat pels veïns amb materials reciclats, unes festes
en les quals no faltarà un
record per Albert Gabàs, un
dels veïns més implicats en
la festa que va morir l’agost
del 2016.
Les festes van arrencar
el dijous a la tarda amb una
xocolatada popular i jocs
infantils, una activitat en
la qual hi va col·laborar la
parada Llegums del Mercat.
Al vespre, es va inaugurar la
19a mostra d’art col·lec�va
‘Que bé s’està al càmping!’,
en la qual hi par�cipen diferents artistes locals. La
jornada va ﬁnalitzar amb la
tradicional cantada d’havaneres, amb rom cremat a la
mitja part, a càrrec del grup
Peix Fregit.

En el marc de les festes
del carrer Sant Jaume, el
Foment de la Sardana, amb
la col·laboració de l’Associació d’Animació Cultural del
carrer Sant Jaume, ha organitzat una audició de sardanes. L’ac�vitat �ndrà lloc el
diumenge 23 de juliol a les
19 hores. La cobla Contemporània s’encarregarà de la
part musical i interpretarà
un variat programa.
Entre les peces que sonaran, hi ha ‘Compartint
Els veïns han decorat el carrer com si fos un càmping. / Iban Coca

Aquest divendres a les
18 hores la residència Amanecer oferirà una orxatada
popular i a les 21.30 hores
�ndrà lloc l’habitual sopar de
germanor, després del qual
està prevista l’actuació del
grup Malaka Quartet.
El 9è Mercat de la Rampoina arribarà el dissabte
a par�r de les 10 del ma�
amb objectes de tota mena
de segona mà. A les 18.30
hores �ndrà lloc el 3r campionat de petanca i bo�farra.
La inscripció costa 3 euros
i es podrà fer el mateix dia
al número 19 del carrer. La
parella guanyadora tindrà
premi.
A les 21 hores està prevista una bo�farrada popular. L’actuació musical del
grup La Flor del Otro, a par�r
de les 23.30 hores, clourà

la jornada de dissabte. La
banda oferirà els seus sons
mes�ssos de rumba catalana, ska, reggae, ritmes lla�ns
i rock. Diumenge hi haurà
un vermut musical amb Jazz
People, un quintet de Sant
Feliu, a les 12.30 hores que
servirà per obrir les ac�vitats
de la festa, que con�nuarà a
les 19 hores amb una audició
de sardanes amb la Cobla
Contemporània. A les 22
hores, s’oferirà una sessió
de cinema mut a la fresca
musicat amb la projecció
de la pel·lícula ‘La marca del
Zorro’, del 1920. Les festes
ﬁnalitzaran el dimarts 25 de
juliol amb la tradicional missa de difunts a les 9 hores a
l’església de Sant Pere.
Unes festes històriques
El carrer de Sant Jaume és

un dels carrers més an�cs
del nucli urbà de Rubí.
L’inici de les festes
d’aquest emblemà�c carrer
es remunten als voltants del
1845, data a les quals pertanyen les primeres fotograﬁes
i els primers documents
escrits, quan una meitat del
carrer Sant Cugat, a tocar
del carrer Sant Jaume, que
pertanyia al municipi veí, va
aconseguir la segregació i va
passar a ser rubinenc.
Per aquest mo�u els veïns del carrer de Sant Jaume
van organitzar una festa. La
festa, que se celebra al voltant del 25 de juliol, dia de
Sant Jaume, ha perdurat ﬁns
avui dia. Per la celebració, el
carrer es converteix en un
decorat sobre un tema escollit i s’omple d’imaginació
durant aquests dies.

emocions’ de Josep Coll;
‘50 anys del músic solitari’
de Jordi Paulí; ‘Va de napolitanes’ de Carles San�ago;
‘Una arlesiana a la Rossini’
de Gerard Pastor; ‘L’abella
Picapedra’ de Robert Agus�na Busquets; o ‘Sardapoquet’ de Jeroni Velasco.
No faltarà tampoc ‘El
nostre carrer Sant Jaume’,
peça composta per Joaquim
Soms l’any 2000 en honor
a l’emblemà�c carrer rubinenc. / DdR

‘Que bé s’està al càmping!’,
19a Mostra d’Art Col·lec�va

Imatge promocional de la mostra, amb muntatge i composició de
Miqui Méndez. / Cedida

La 19ena exposició d’art
col·lec�va organitzada en el
marc de les festes del carrer
Sant Jaume porta per �tol,
‘Què bé s’està al càmping!’, ja
que la temà�ca sempre està
relacionada amb el lema de
les festes. Enguany, la mostra
compta amb obres de nou
artistes: Miquel Mas, Pep
Borràs, Quim Conca, Cuchu,
Carles Embuena, Pepe Farrés,

Núria S. Lacambra, Carme
Llop i Sergi Marcos. Pintures,
escultures o il·lustracions són
algunes de les diferents disciplines que es poden veure
a l’exposició, en la qual cada
artista fa la seva personal
interpretació sobre el món
del càmping. L’exposició es
pot visitar al local del carrer
Sant Jaume, 17, de les 18 a
les 20 hores. / DdR
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breus

cinema

Projecció del documental ‘El
meravellós regne de Papa Alaev’

El curt de terror ‘I-medium’ guanya
l’InFest, el Festival Internacional
de Curtmetratges de Rubí

Imatge del documental, premiat en diversos festivals internacionals. / Cedida

‘El meravellós regne de
Papa Alaev’ (Israel, França
2016) és la pel·lícula que
es podrà veure aquest
divendres 21 de juliol a les
19 hores a l’espai Tremuja
d’El Celler dins del cicle
‘El documental del mes’.
La cinta, amb direcció i
guió de Tal Barda i Noam
Pinchas, explica la història
de Papa Alaev, el patriarca
d’una família de músics
virtuosos de Tadjikistan.
Carismàtic i divertit, Alaev
ha liderat amb mà de ferro
el grup musical The Alaev
Family.

Amb la caiguda de la
Unió Soviètica, Papa Alaev
va prendre la decisió unilateral de marxar del seu
país natal i tota la família
se’n va anar a viure a Israel. Fills i nets han conviscut
sota un mateix sostre a Tel
Aviv i el patriarca segueix
exigint obediència als seus
mandats. Als 81 anys, veu
com els joves de la família
es rebel·len contra la seva
rigidesa.
La projecció es podrà
veure en versió original en
hebreu, rus i tadjik i subtitulada en català. / DdR

Moviment corporal, fotografia
i animació, en la nova proposta
del Cicle per a Famílies al Celler
La propera activitat del Cicle Obert per a Famílies del
Celler proposa aquest dissabte a les 18 h experimentar amb el moviment corporal, compartir el procés
de la fotografia i l’animació
i treballar amb la tècnica
de l’stop motion. Sota el
nom ‘Animándonos’, els
participants crearan vídeos
a partir de fotografies dels
seus cossos en moviment
fent servir la tècnica de
l’stop motion.
Es tracta d’una proposta que sorgeix del procés
de treball de l’artista Julia
Salgueiro en l’àrea de l’animació en stop motion i que
permet reflexionar sobre
el temps, l’espai i el moviment i aplicar aquestes
reflexions amb tècniques
d’animació. Salgueiro és
una artista visual nascuda

a Brasil, però que viu i treballa a Barcelona des de fa
tres anys.
El Cicle Obert per a
Famílies forma part de la
programació del Celler
per al període de gener
a juliol. A banda de les
activitats familiars, les propostes per a l’equipament
municipal inclouen exposicions, arts escèniques,
música i cinema. Obert
per a famílies, a càrrec de
l’entitat Experimentem
amb l’ART (EART), combina
art i educació amb l’objectiu d’oferir a les persones
participants experiències
creatives compartides. Els
infants han d’anar a les activitats acompanyats com
a mínim d’una persona
adulta. Aquesta activitat
substitueix ‘Rastres i coneguts’. / DdR

Un nombrós públic va assistir a la projecció dels curtmetratges finalistes. / J.A. Montoya

C. Carrasco

El curtmetratge de terror ‘Imedium’, dirigit per Alfonso
García, ha estat el guanyador
de la segona edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Rubí, l’InFest.
‘I-medium’, ja reconegut en
altres festivals internacionals, gira al voltant d’una
aplicació mòbil que permet
contactar amb els morts.
Pel que fa a la resta de
guardons, el jurat ha seleccionat com a segon millor
curt ‘Estribillo’, una comèdia
dirigida per César Tormo. El
premi del públic ha estat per
‘Súper-Cool’, una divertida
proposta realitzada pel conegut actor Hugo Silva.
Gairebé un miler de persones van passar pel Celler
durant el cap de setmana
per assistir a les projeccions
dels curts seleccionats per
l’organització de l’InFest, fet
que suposa que en aquesta
segona edició, el festival ha

crescut en nombre d’espectadors, ja que l’any passat
van ser unes 700 persones.
El públic va poder gaudir
amb els quasi trenta curts
seleccionats per l’organització, dels 450 treballs arribats de diferents països que
s’han presentat a concurs.
“Ha estat un èxit de participació tant pel que fa al
nombre d’obres presentades
al certamen i a la qualitat

d’aquestes, com de públic
assistent”, assenyala Imanol
Fernández, membre de l’organització. Fernández també
destaca que el festival comença a fer-se un nom i que
hi ha assistit públic d’altres
poblacions com Sabadell,
Terrassa o Badalona.
E n t re l e s n o ve ta t s
d’aquesta edició, cal destacar que el ‘Correzombies’,
activitat que encetava el fes-

tival, va tenir una gran acollida, amb una vuitantena de
participants, dels quals més
d’una quarantena eren zombis i la resta, humans que es
van anar afegint. També ha
estat un èxit l’InFest Kids,
una proposta per al públic
infantil que ha tingut bona
acollida. “Esperem poder
potenciar aquestes activitats
en futures edicions”, assenyala l’organitzador.

El ‘Correzombies’ va tenir una bona acollida entre els rubinencs. / Iban Coca

entitats

La rambla del Ferrocarril acull dissabte la festa Cubanejant
redacció

El Casal d’Amistat Catalanocubà José Martí de Rubí
ja ho té tot a punt per a
una nova edició de la festa
Cubanejant, que tindrà lloc
aquest dissabte 22 de juliol
a la rambla del Ferrocarril de
17 a 22 hores. Amb aquesta
proposta, a més de gaudir
de la música, la dansa i la
gastronomia cubana, es pro-

posa divulgar a la ciutadania
la realitat del poble cubà.
La jornada inclourà la
xerrada de sensibilització
‘Siempre Fidel’, a càrrec de
Víctor Ríos, membre de la
Red de Intelectuales y Artistas Movimientos Sociales en
Defensa de la Humanidad;
Pedro Trigo, cofundador
del Moviment 26 de juliol a
Cuba; Alba Blanco, del Casal
de l’Alba de Catalunya; Gus-

tavo de la Torre, de l’Associació de Cubans de Catalunya;
i Dora Abad, membre de
Defensem Cuba, que serà la
moderadora de l’acte.
La xerrada serà a les 20
hores i prèviament està prevista l’actuació del cantant
de hip-hop Javi Mata, a les
19 hores, i una performance
a càrrec de l’artista cubana
Mariela Begerano mitja hora
més tard.

Un cop finalitzada la xerrada, a les 21.30 hores tindrà
lloc el sopar típic cubà, format per amanida, ‘ropa vieja’, postres i begudes. El preu
per sopar és de 12 euros i cal
fer reserva al telèfon 695 673
280 o bé al 695 027 802.
La vetllada continuarà
amb un ball amenitzat pel
grup Los Angelitos Negros,
salsa i ‘mojitos’ per a tothom.
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FOTOGRAFIA

El festival La Nuu torna a l’octubre amb una
destacada participació de fotògrafs asiàtics
En aquesta tercera edició, el lema escollit és la joventut, tractada des de diferents punts de vista
REDACCIÓ

El festival de fotograﬁa La
Nuu, organitzat per l’Ajuntament i dirigit pel fotògraf
local Carles Mercader, tornarà a omplir els carrers de
la ciutat d’imatges de gran
format de l’1 al 31 d’octubre. En aquesta tercera
edició, destaca una important participació d’autors
asiàtics, amb els quals el
festival referma així la seva
vocació internacional.
Entre aquests, destaca
el sud-coreà Sung Jin Park,
el japonès Shinya Arimoto
i el xinès, resident a València, Xiqi Yuwang. També
ressalta la participació de
l’egípcia Laura Al-Tantawy.
En total, durant el festival,
els rubinencs podran gaudir
de les obres d’una dotzena
de fotògrafs de reconeguda
trajectòria i també de dife-

rents generacions, ja que
s’hi podran trobar ﬁgures
consagrades com Miguel
Trillo al costat de joves promeses com David Molina
Gadea i Helena Goñi. En
aquesta edició de La Nuu,
la temàtica és la joventut
tractada des d’un punt de
vista molt ampli.
Les obres escollides s’exposaran durant tot el mes
en diversos espais públics
de la ciutat, com façanes
d’alguns ediﬁcis i places del
municipi, amb l’objectiu de
convertir Rubí en un museu
a peu de carrer i alhora
despertar la complicitat
emocional de la ciutadania. Visitants i ciutadans es
convertiran en espectadors
voluntaris i involuntaris a les
places Nova Estació, Anselm
Clavé, Doctor Guardiet, a
la zona de l’Escardívol, a
la Biblioteca Mestre Martí

i aprenentatge de tots i
totes i, alhora, dimensionar
el nom de la ciutat cap a
l’exterior i convertir Rubí en
un lloc de referència dins la
fotograﬁa.

La Biblioteca tornarà a ser un dels escenaris on s’exposaran les fotograﬁes del festival La Nuu. / Arxiu

Taulell i al Celler.
Com en edicions anteriors, l’exposició es complementarà amb xerrades,
col·loquis, ‘workshops’, visi-

tes guiades i activitats fotogràﬁques dirigides pel Grup
Fotogràﬁc ‘El Gra’. A més,
la nova edició del festival
tornarà a comptar amb una

secció expositiva oberta a la
participació ciutadana.
La Nuu té dos propòsits
clars: portar el millor de la
fotograﬁa a Rubí pel gaudi

‘Workshop’ amb Juanan
Requena
En el marc d’aquesta tercera edició del festival,
s’organitza un taller gratuït
amb el fotògraf Juanan Requena. El ‘workshop’, que
porta el títol ‘La meta es
el camino’, compta amb 15
places, dues de les quals estan destinades a ciutadans
de Rubí.
Els interessats a participar en aquest taller
sobre el procés creatiu i la
construcció de llibres com
a contenidors d’emocions,
cal que enviïn el seu porfoli
a l’adreça de correu electrònic taller@lanuu.cat.
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Museu Etnogràﬁc Vallhonrat

Plaça Monserrat Roig s/n
Entrada provisional:
Passeig Francesc Macià 80 · 08191 - Rubí - Barcelona - Spain

Alumnes del Regina Carmeli, visitant el Museu Vallhonrat.

Un altre grup d’alumnes del Regina, al pati de l’equipament.

El Grup Emèrits IBM de Catalunya va fer una visita al museu.

El Museu Vallhonrat va rebre la visita de l’Esplai Sagrada Família.

Visita del Casal Materno-infantil a les instal·lacions.

El Casal Avis La Salle BCN va anar ﬁns a Rubí per visitar el museu.

El Casal d’avis de Valldoreix, al pati del Museu Vallhonrat.

Per Festa Major, es van fer jornades de portes obertes al museu.

El Casal Ca N’Oriol va fer una visita a l’interior del museu.

Els convidem a venir a
visitar-nos, de forma
virtual, a través de
www.museuvallhonrat.com,
facebook, twitter, google+,
o bé concertant visita,
trucant al 93 588 54 99
o per mail a
info@museuvallhonrat.com

Al gener, van visitar el museu amics i amigues d’Àngela Colomer.

Petits rubinencs de la llar d’infants Els Barrufets, en una visita al juliol.
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SARDANES

L’entitat que gestiona el Museu de Bona actuació de les colles Galzeran
Rubí troba “desproporcionades” al concurs de colles de Vilanova
les acusacions de l’Ajuntament
M. CABRERA

Els representants de la Fundació Museu Biblioteca de
Rubí, que gestionen les peces
del Museu de Rubí, tancat fa
més de 30 anys, han sortit al
pas de les acusacions que va
fer l’Ajuntament fa uns dies.
El consistori va acusar l’entitat “d’irregularitats legals en
la conservació i difusió” i va
titllar la proposta del Museu
de Rubí de “repetitiva”.
“Dir que hi ha irregularitats legals és totalment
desproporcionat i exagerat,
com a molt el que hi ha són
deficiències i desajustos i
això podria provocar que en
comptes de ser un museu
fos una col·lecció”, va aﬁrmar
el secretari de la Fundació,
Francesc Xavier Arís.
En aquest sentit, el president de la Fundació, el mossèn Joaquim Messeguer, va
recordar que l’entitat ha estat
“custodiant les peces durant
34 anys, sols, sense l’ajut de
l’Ajuntament”.

Sobre l’acord que hi va
haver al novembre entre
l’Ajuntament i la Fundació a
través del regidor Sergi García, Arís va aﬁrmar que va rebre un correu d’un portaveu
de l’Ajuntament que aﬁrmava
que l’alcaldessa havia signat
un seguit d’acords, entre els
quals hi havia el compromís
de mantenir l’exposició provisional del Museu de Rubí al
Museu Vallhonrat i buscar en
el futur una nova ubicació.
L’Ajuntament va explicar fa dies que es tractava
d’un acord per tal que el
Museu Municipal Castell
emmagatzemés i exposés les
peces, però els membres de
la Fundació no volen sentir a
parlar d’aquesta possibilitat.
Joaquim Messeguer tem que
“les peces es quedin al dipòsit
de l’Ajuntament i la ciutadania
ja no les pugui veure més”.
A banda, Arís ha recordat
que la peça més important
del Museu és l’ara paleocristiana, trobada a l’ermita de
Sant Feliuet, dins del terme

municipal de Sant Quirze,
però que pertany a l’arxiprestat de Sant Pere i que,
segons Arís, es va portar al
magatzem de la rectoria el
2014 “per por a un robatori”.
Per aquest motiu, considera
que l’Ajuntament de Rubí no
té cap dret sobre la peça.
Per últim, els membres
de l’entitat van insistir en la
necessitat de tenir un gran
museu a la ciutat i van qualiﬁcar “d’absurd” que l’Ajuntament digués que la proposta
és repetitiva. Pere Vallhonrat,
membre del Grup de Collaboradors del Museu de Rubí-Centre d’Estudis Rubinencs
(GCMR-CER) i propietari del
Museu Vallhonrat, considera
que “Rubí ha de tenir un gran
museu, perquè la ciutadania
s’ho mereix”.
La Fundació Museu Biblioteca està formada per
representants del GCMRCER, la Parròquia de Sant
Pere, el Casal Popular, l’Escola
Montserrat i l’Ajuntament
de Rubí.

El col·lectiu troba ﬁnançament per construir el
Càritas Museu i exposar les peces més destacades
Els membres de la
“Estem esperançats
Fundació Museu Bii a l’expectativa per
blioteca de Rubí han
veure si surt tot bé i
anunciat que han
podem tenir l’edifici
trobat finançament
abans del centenari
privat per tal de tirar
del Museu, el 2024”,
endavant el projecaﬁrma Francesc Xavite Càritas Museu. Es Maqueta del futur museu. / M.C.
er Arís, secretari de
tracta d’un projecte
la Fundació. Fins que
que podria suposar una inversió de més de aquest projecte no sigui una realitat, les
2 milions d’euros i que oferiria a la part del peces del Museu de Rubí aniran al magatdarrere de la rectoria un espai per a Càritas zem de la rectoria i al soterrani de l’Escola
i un altre per acollir part del Museu de Rubí: Montserrat.

Les colles gran i infantil de
l’Escola de Sardanes Flor
de Neu van oferir dissabte
una destacada actuació en
el 48è concurs de colles
sardanistes de Vilanova i la
Geltrú. La colla gran, Brots
de Galzeran, va quedar en
primera posició com a colla
lliure mentre que la infantil,
Petits Galzeran, va certiﬁcar
la primera posició dins de
la categoria del territorial i
està a l’espera d’un concurs
més per esdevenir la guanyadora del territorial de les
comarques de Barcelona.
A més, a Vilanova es van
concedir els trofeus als balladors més grans i més joves de les colles participants
en el concurs. En aquest cas,

La rubinenca Debra Turu, de només 4 anys, va rebre el trofeu que
l’acredita com la dansaire més jove del concurs. / Cedida

la rubinenca Debra Turu, de
només 4 anys, va rebre el
trofeu que l’acredita com
la dansaire més jove del
concurs.
Pel que fa a la propera
cita, els integrants de les co-

lles de l’Escola de Sardanes
Flor de Neu viatjaran aquest
dissabte a la ciutat francesa
de Ceret per participar en
el tradicional concurs de
sardanes de la capital del
Vallespir. / DdR

ÒPERA

L’Ateneu ofereix la retransmissió
de l’òpera Il Trovatore, de Verdi
L’òpera Il Trovatore, de Giusseppe Verdi, que es representa aquest divendres al
Gran Teatre del Liceu, es
podrà seguir des dels jardins
de l’Ateneu a partir de les 22
hores del mateix divendres.
La projecció forma part del
projecte Liceu a la Fresca,
que fomenta la cultura operística en més d’un centenar

de poblacions i que, per
primera vegada, es podrà
veure a Rubí.
D’aquesta manera, la
ciutat incorpora una nova
proposta cultural i amplia
l’oferta en un àmbit que ﬁns
ara no cobria. El regidor de
Cultura, Moisés Rodríguez,
posa de manifest la voluntat
de cercar noves propostes:

El muntatge es podrà seguir des de l’Ateneu. / Liceubarcelona.cat

“Una de les nostres intencions és arribar a més públics
amb noves propostes. A
més, en aquest cas és una
activitat d’una qualitat important i creiem que aporta
un valor afegit, gaudir de
l’òpera d’una manera diferent, a l’aire lliure i en un
ambient agradable”.
El muntatge compta amb
la direcció escenogràﬁca de
Joan Antoni Rechi i direcció
musical de Daniele Callegari. La proposta escènica
està inspirada en la sèrie
de gravats ‘Los desastres de
la guerra’, de Francisco de
Goya. La sessió serà d’accés
lliure amb aforament limitat
i disposarà de servei de crispetes. / DdR
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TIR AMB ARC | CAMPIONAT D’ESPANYA

TAEKWONDO | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Lucena queda segona en
el Campionat d’Espanya

El Balmes Rubí aconsegueix 10 medalles
en el Campionat de Catalunya Promoció

Rosi Lucena, arquera del Club Arqueros de Rubí,
es va desplaçar
a la localitat de
Burgos per parti cipar en la ﬁ nal
del Campionat Nacional de Bosc. La
competició havia
quedat suspesa al
juny, a causa del
fort temporal que
es va iniciar en el Rosi Lucena va aconseguir quedar segona en
moment de cele- el Campionat d’Espanya. / Cedida
brar les finals de
campionat de Catalunya de
la competició.
Rosi Lucena, que era la Bosc 3D.
Amb aquesta tirada es
primera vegada que disputava un campionat d’Espa- dona per ﬁnalitzada la temnya en la seva trajectòria porada de Bosc 2017, en
esportiva, va participar en la qual els arquers inicien
la modalitat Longbow Sèni- un merescut descans de
or, i tot i que no va poder vacances per posterioralçar-se amb el campionat ment encarar amb força
d’Espanya, sí que va acon- la temporada 2017-2018.
seguir una gran segona Una temporada en la qual
posició, que arrodoneix la Rosi Lucena participarà en
gran temporada realitzada competicions nacionals,
per l’arquera, ja que cal i en les quals, de ben seno oblidar que uns mesos gur, buscarà la primera
enrere ja va aconseguir el posició.

El Club Balmes Rubí va participar l’1 de juliol en el Campionat de Catalunya Promoció de taekwondo, en les
categories Precadet, Cadet,
Júnior Nivell 1 i Júnior Nivell
2. En total, el club rubinenc
va portar a la competició 10
competidors i tots van endur-se a casa una medalla:
2 plates i 8 bronzes. Tots els
competidors es van haver
d’enfrontar a rivals en diversos combats per aconseguir
pujar al podi.
En categoria Precadet,
Blanca Sinobas va obtenir
la plata, mentre que Irina
Sinobas i Paola Alemany
van aconseguir la medalla
de bronze.
En categoria Cadet, Arianny Martins va realitzar
una semiﬁnal espectacular
i va arribar a la ﬁnal, en la
qual va perdre i es va haver
de conformar amb la plata.
Adrià Martos, Thais Martínez i Aleix Fernández, per
la seva banda, es van penjar
el bronze.

Tots els participants van aconseguir una medalla en el campionat. / Cedida

En Júnior Nivell 1, Jéssica Martínez va quedar
tercera després de caure a
semiﬁnals; i en Júnior Nivell
2, Daniel Martos, que va tenir una actuació brillant en
el primer combat, va acon-

seguir la medalla de bronze,
de la mateixa manera que
Sara Granell.
Tots els participants estan convocats per aquest
dissabte amb la selecció
catalana. A més, el ma-

teix dia, Alberto Pérez es
presentarà a l’examen de
cinturó negre.
D’aquesta forma, el club
tanca la temporada 20162017, la més fructífera de
la història del club.

FUTBOL | FORMACIÓ

Recta ﬁnal del campus de
l’Olímpic Can Fatjó
Aquesta setmana finalitza
el campus de l’Olímpic Can
Fatjó, marcat per la bona
planificació dels coordinadors i per l’excel·lent feina
realitzada pels monitors.
Els infants que han participat, dels quals el 30% són

noies per primera vegada
a la història del club, estan
gaudint molt de l’activitat,
sota l’atenta mirada dels pares i mares, que supervisen
les activitats dels infants des
de la grada o a l’ombra dels
arbres propers.

Participants en el campus de l’Olímpic. / J.A. Montoya

El terreny de joc s’ha dividit en diferents parcel·les per
tal que els monitors de cada
grup puguin desenvolupar
els jocs. El treball dels coordinadors consisteix en preparar cada dia les activitats del
campus. / J.A. Montoya
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HOQUEI LÍNIA | FORMACIÓ

PATINATGE | CAMPIONAT D’ESPANYA

Tres �tols per Catalunya en el Campionat
Interautonòmic de Tecniﬁcacions d’hoquei línia

Claudia Aguado, subcampiona
cadet en el Campionat d’Espanya

Les seleccions catalanes
van guanyar diumenge a
Rubí el segon Campionat
Interautonòmic de Tecniﬁcacions d’hoquei línia en
les categories Aleví, Infan�l
i Fem20.
El campionat, en el qual
van par�cipar les seleccions
dels grups de tecniﬁcació de
les Federacions de Pa�natge
del País València, Euskadi,
Galícia i Andalusia, a més
de Catalunya, va tenir com a
seus la pista Francesc Calvo
i el pavelló de La Llana. Un
campionat organitzat per la
Federació Catalana de Pa�natge amb col·laboració de
l’Ajuntament de Rubí i l’HCR
Cent Pa�ns.
Les tres seleccions ca-

Campiones catalanes en la categoria Fem20. / Cedida

talanes guanyadores ho
van fer sense perdre cap
par�t. En categoria Fem20,
la selecció Catalunya A va
guanyar per 3-0 a Catalunya
B en l’úl�m par�t i es va proclamar campiona superant
Galícia i el País Valencià, que
van ser segon i tercer.

En Infan�l, Catalunya va
guanyar 5-4 després de la
tanda de penals contra els
representants valencians,
una selecció amb la qual
havia arribat empatada
a dues victòries al partit
ﬁnal, mentre les seleccions
de Galícia i Euskadi van ser

la patinadora gallega Manuela Vila, amb 322,30. El
podi el va completar la pa�nadora de Cantàbria Pilar
Crespo, que va ser tercera
amb 307,400 punts.
Després d’una nova gran
temporada, la pa�nadora rubinenca ha estat seleccionada per disputar el Campionat
Europeu cadet, que �ndrà
lloc a Itàlia del 28 al 31 de
juliol. / DdR

tercera i quarta.
Per úl�m, en Aleví Catalunya va guanyar el País
Valencià per 5-4 en el darrer par�t i es va proclamar
campiona per davant d’Andalusia, segona, la selecció
valenciana, tercera, i la gallega, quarta. / DdR

NATACIÓ | CAMPIONAT DE CATALUNYA

La nedadora rubinenca Sílvia Mar� bat el rècord
del Club Natació Rubí en els 200 metres lliures

Imatge de la sor�da dels 200 metres lliures, cursa en la qual la rubinenca va batre el rècord del
club. / Cedida

La rubinenca Claudia Aguado, integrant del Club Pa�natge Ar�s�c (CPA) Ripollet,
s’ha proclamat subcampiona
cadet del Campionat d’Espanya de Pa�natge Ar�s�c
disputat el 30 de juny i l’1 de
juliol en el pavelló municipal
La Draga de Banyoles.
Aguado, amb una puntuació de 310,00, es va penjar
la medalla de plata en una
compe�ció que va guanyar

La nedadora rubinenca Sílvia
Mar�, del Club Natació Rubí, va
par�cipar el passat cap de setmana en el Campionat de Catalunya Júnior Obert d’Es�u. Una
compe�ció que es va disputar
a la piscina del Centre Natació
Mataró, de 50 metres.
Mar� va par�cipar en les
proves de 50, 100 i 200 metres lliures. En els 50 metres
lliures, la nedadora de Rubí va
millorar les seves marques de
la temporada i a la prova de
200 metres lliures, a més de
millorar la seva marca en les
proves classiﬁcatòries, va disputar la Final B. Durant la ﬁnal,
Mar� va aconseguir rebaixar
el rècord absolut del club en
aquesta prova després d’aconseguir acabar els 200 metres en
2’10”07. / CNR

Claudia Aguado va quedar segona en el campionat cadet. / Cedida

TRIATLÓ | PROVA

Dos triatletes del CNR ﬁnalitzen
amb èxit el Triatló d’Osona

Nico López i Cris�na Aguilera van par�cipar a la prova. / Cedida

Els triatletes Cris�na Aguilera
i Nico López van par�cipar el
passat cap de setmana a la V
Casa Tió Triatló d’Osona. Els

dos compe�dors, representants del Club Natació Rubí,
van aconseguir ﬁnalitzar la
prova amb èxit. / CNR

