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Marxa mul� tudinària per 
la millora de les pensions
LARA LÓPEZ

Unes 350 persones van par-
� cipar dijous al vespre a la 
manifestació per defensar 
unes pensions públiques 
dignes, convocades pel Mo-
viment de Pensions Dignes 
de Rubí. La gran majoria 
eren pensionistes i jubilats, 
però també hi van assis� r fa-
mílies, joves i adults, tots ells 

preocupats per unes rendes 
públiques que consideren 
insuficients i descontents 
amb l’acord pressupostari 
aprovat pel govern espa-
nyol que fi xava un augment 
de l’1,6% de les pensions 
en els dos pròxims anys, a 
través d’una revalorització 
de l’IPC. 

1.000 euros és la quan-
� tat que exigeixen els ma-
nifestants per a establir les 
pensions i salaris mínims. 
Una de les consignes més 
escoltades aquest dijous 
va ser “Gobierne quien go-
bierne, las pensiones se 
defienden”, adreçant-se 
directament al nou govern 
socialista liderat per Pedro 
Sánchez, per tal que posi 
com a prioritat la millora 
de la inversió en el sistema 
públic de pensions, del qual 
depenen actualment gaire-
bé nou milions d’espanyols. 

En la lectura del mani-
fest, el rubinenc Juan An-
tonio Mestanza va destacar 
que les dones són el col-
lectiu més afectat per la 
precarietat de les pensions, 
ja que la pensió mitjana 
d’una dona és un 58% més 
baixa que la d’un home. Així 
doncs, la pensió mitjana del 

col·lec� u masculí se situa en 
els 1.240,4 euros, mentre 
que la del col·lec� u femení 
està més de 400 euros per 
sota: 791 euros.

D’altra banda, el text 
també va reivindicar que 
les pensions no són només 
un problema d’ara, sinó 
que les generacions futures 
hauran de lluitar també pel 
seu manteniment i millora, 
dirigint-se al públic adult i 
jove present. “No només 
lluitem per les pensions, 
sinó pel futur dels que vin-
dran després”, va expressar 
Mestanza. 

Segons el Moviment de 
Pensions Dignes de Rubí, el 
país genera sufi cient riquesa 
perquè tothom pugui gaudir 
de l’estat del benestar. Com 
a solució per rever� r aquest 
problema, proposen que 
tota la ciutadania tribu�  en 
relació a la seva renta, o dis-
minuir l’elevada inversió en 
la millora d’infraestructures 
com l’AVE i els aeroports 
per des� nar-ne una part a 
les pensions. L’associació 
de pensionistes de Terrassa 
també es va unir a aquesta 
marxa i després de l’estiu 
s’organitzarà una gran ma-
nifestació comarcal. 

Els pensionistes rubinencs van sor� r de nou al carrer. / L. López

El Moviment per unes 
Pensions Dignes fa un 
parèntesi en la seva ac� vitat
Després de la manifestació 
de la setmana passada, el 
Moviment per unes Pensi-
ons Dignes ha decidit pren-
dre’s un descans i fer un 
parèntesi fi ns al setembre. 
En una roda de premsa el 
dimarts al ma� , portaveus 
del col·lec� u van explicar 
que ja no realitzarien més 
assemblees almenys fins 
després de les vacances, 
tant pel factor estacional, 
com pel fet que algunes 
de les seves demandes 
han estat aconseguides: 
“Ha estat una mobilitza-
ció permanent i con� nua 
que ha donat resultats i 
més endavant con� nuarà, 
perquè no totes les nos-
tres reivindicacions han 
estat escoltades”, ha expli-
cat Mar� n Pretel, un dels 
membres del col·lec� u.

En els darrers dies, hi 
va haver una reunió del 

Pacte de Toledo per tractar 
la qües� ó de les pensions 
i aquest seguirà treba-
llant per revaloritzar les 
pensions prenent com a 
referència l’IPC.

Tot i això, Pretel ha 
recordat que, entre les 
seves demandes, hi ha la 
reivindicació d’establir la 
pensió mínima en 1.080 
euros, la derogació de la 
reforma laboral i la dero-
gació del decret contra les 
pensions.

D’altra banda, el col-
lectiu s’ha mostrat molt 
sa� sfet per la convocatòria 
de la darrera manifestació i 
per com ha treballat el grup 
durant aquests mesos. 
Juan Antonio Mestanza ha 
explicat que l’assemblea 
de Rubí “ha estat la tercera 
més ac� va de la comarca 
per darrere de Sabadell i 
de Terrassa”. / M.C.
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Denuncien problemes d’accessibilitat 
en la remodelada illa de vianants
CRISTINA CARRASCO

Diverses en� tats com Rubí té 
rodes, Carrers per a tothom, 
Roda blava i Prou barreres 
han denunciat que les obres 
que s’han realitzat als car-
rers Doctor Robert i Maximí 
Fornés per incorporar-los a 
l’illa de vianants del centre 
presenten problemes pel 
que fa a la planifi cació i abor-
datge de l’accessibilitat.

Entre aquests proble-
mes, les en� tats assenyalen 
que les rajoles triades pels 
encaminaments i botoneres 
són poc adequades, ja que 
generen una vibració exces-
siva en les cadires de rodes, 
hi ha risc d’enganxada de les 
rodes pe� tes davanteres i 
risc d’ensopegada per a per-
sones grans o amb mobilitat 
reduïda.

També apunten que les 
reixes de clavegueres tenen 
unes obertures massa grans 
i s’han col·locat els indica-
dors d’advertència de forma 
arbitrària, com també s’ha 
fet amb els elements de la 
via pública, com els OPIs o 

els fanals. Tot plegat difi culta 
la mobilitat a les persones 
amb mobilitat reduïda o 
amb defi ciències visuals.

A més, consideren que 
les places d’aparcament 
reservades per a persones 
amb mobilitat reduïda són 
escasses i no compleixen 
les mides ni estan ben se-
nyalitzades.

Álvaro Mon� ort, de Rubí 
té rodes, reconeix que tots 
aquests elements s’ajusten 
a la normativa, però con-

sideren que “l’obligació de 
l’Ajuntament és triar sempre 
l’opció que menys inconve-
nients generi i sempre tenint 
en compte que la norma 
especifi ca que s’ha de vigilar 
amb minimitzar les molès� -
es a les persones en cadires 

de rodes”.
Les en� tats cri� quen que 

l’Ajuntament no ha comptat, 
ni en la planifi cació ni sobre 
el terreny, amb les enti-
tats que treballen aquestes 
qües� ons a la ciutat, tot i 
les seves reiterades pe� ci-
ons des de fa més d’un any. 
“Ens diuen que sí, però des-
prés no atenen les nostres 
recomanacions i es limiten 
a respondre que les obres 
compleixen la normativa”, 
apunta Mon� or.

L’Ajuntament insisteix que 
es compleix la norma� va vigent
L’Ajuntament ha recordat 
que, tal com assenya-
len les entitats denun-
ciants, l’illa de vianants, 
i les obres que s’estan 
realitzant per a ampliar-
la, compleix la norma� va 
d’accessibilitat universal i 
els diferents elements que 
s’han col·locat responen a 
criteris tècnics.

Segons el consistori, a 
l’hora d’impulsar la refor-
ma d’aquests carrers, el 
govern municipal ha vol-
gut atendre les necessitats 
de tots els col·lec� us amb 
dificultats de mobilitat, 
buscant un equilibri.

En aquest sen� t, con-
sidera que un dels més 
vulnerables és el d’invi-
dents. Per aquest mo� u, 
afi rmen des de l’adminis-
tració local, s’ha treballat 
conjuntament amb l’ONCE 
per tal que aquesta en� tat 
assessorés el consistori en 
matèria d’accessibilitat. 
Així, s’han fet proves in 
situ per comprovar si les 
persones cegues detecta-
ven bé les rugositats dels 
diferents paviments, etc. 

Des de l’en� tat, lamenten 
que només s’assessorin 
des de la fundació privada 
ONCE, quan hi ha altres 
que engloben molts � pus 
de discapacitat, no només 
la visual. Tot i això, la 
regidora de Serveis a les 
Persones ha manifestat la 
seva intenció de reunir-se 
amb l’en� tat Rubí té ro-
des, com ha fet en altres 
ocasions, amb la voluntat 
d’atendre les seves neces-
sitats. / DdR

Col·lec� us amb 
discapacitat lamenten 

que el consistori 
no atén les seves 
recomanacions

Les en� tats cri� quen els resultats de les obres de l’ampliació de l’illa de vianants. / Cedida
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Rubí d’Arrel ha denunci-
at actes de vandalisme 
al voltant de la font de 
Can Moritz aquest cap de 
setmana. Segons l’en� tat, 
treballadors de Font del 
Ferro que han anat a regar 
la plantació aquest dilluns 
al matí han alertat que 
s’havien trobat arrencats, 
trencats, guixats i cremats Els tutors dels arbres han estat arrencats. / Cedida

és imprescindible que el ve-
ïnat, així com l’Ajuntament 
i la policia es coordinin per 
tal que els agents policials 
actuïn com més aviat millor 
quan algun veí detec�  una 
acció incívica. En aquest 
sen� t, algunes fonts veïnals 
afi rmen que el diumenge a 
la tarda hi havia un grup de 
joves que van acabar fent 
una foguera amb alguns 
dels elements de la taula o 
els tutors dels arbres.

L’actuació entorn de la 
font de Can Moritz es va 
efectuar entre abril i maig, a 
càrrec de Rubí d’Arrel i estu-
diants del Màster en paisat-
gís� ca de la UAB, i gràcies al 

parcialment diversos tu-
tors dels arbres que es van 
plantar tot just fa un mes i 
mig i les fustes d’una de les 
taules de pícnic instal·lades 
per l’Ajuntament.

Des de Rubí d’Arrel, la-
menten que s’hagin mal-
mès els elements d’aquest 
pe� t parc i han fet una crida 
a la col·laboració ciutadana 
per tal d’evitar que es tornin 
a produir. L’en� tat creu que 

finançament del projecte 
europeu BlueHealth.

L’actuació va consistir 
en la plantació de diversos 
� pus d’arbres –ametllers, 
roures i pins– i diverses 
plantes arbus� ves, la instal-
lació d’un camí de troncs 
que condueix cap a la font 
de Can Moritz i dues taules 
de pícnic, i també unes 
caixes niu. Pràcticament, 
totes les tasques s’han dut 
a terme per part de volun-
taris i voluntàries de Rubí 
d’Arrel, que han comptat 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, Font del Fer-
ro i l’en� tat EcoBòdum en 
alguna de les fases.

Rubí d’Arrel denuncia actes de vandalisme 
a l’entorn de la font de Can Moritz

El Grup Rubí Social, que 
ges� ona les residències El 
cel de Rubí i la residència 
Conxita Valls, i l’Escola de 
cuidadors de l’Obra Soci-
al La Caixa organitzaran 
durant els propers mesos 
una ‘Escola de cuidadors’ a 
Rubí. Es tracta d’un cicle de 
xerrades i tallers totalment 
gratuïts i oberts a la ciuta-
dania que van destinats 
a aquelles persones que 
tenen cura de familiars 
dependents i que té com 
a objec� u principal donar 
suport i acompanyament 
en tot allò que el familiar 
pugui necessitar.

Aquest cicle arrenca 
aquest divendres 22 de 
juny a les 17 hores a la 
residència El cel de Rubí, 
a l’avinguda de l’Estatut, 

amb el taller ‘Cuidant el 
cuidador’. En aquest ta-
ller, s’ofereixen tècniques 
de relaxació i autocura i 
es treballaran estratègies 
perquè la persona cui-
dadora pugui tenir cura 
d’ella mateixa i alhora 
es deixi cuidar, u� litzant 
tècniques d’art teràpia i 
mindfulness.

També estan progra-
mats dos tallers més: ‘Par-
lem sobre el dol’, que es 
realitzarà el dia 6 de juliol 
i ‘Com afavorir el confort 
emocional i espiritual’, el 
21 de setembre.

Per a més informació, 
les persones interessa-
des poden dirigir-se a la 
residència El Cel de Rubí 
o bé trucar al 93 588 20 
24. / DdR

Cicle de xerrades i tallers per als 
cuidadors de persones depenents

Més d’una desena de cen-
tres educa� us de la ciutat 
han penjat aquest dime-
cres banderoles a favor de 
l’acolliment de persones 
refugiades al municipi, 
coincidint amb el Dia Mun-
dial de les Persones Refu-
giades. L’acció forma part 
d’una campanya de sen-
sibilització de Rubí Acull 
que reivindica la necessitat 
d’acollir persones refu-
giades i migrants, a més 
de respectar i d’educar 
en relació amb els Drets 
Humans.

Els centres educatius 

que han par� cipat són les 
escoles Torre de la Llebre, 
Schola, Ca n’Alzamora, 
Teresa Altet, Rivo Rubeo, 
Maristes Rubí i l’Escola 
Montserrat. També els 
ins� tuts Duc de Montblanc 
i l’Estatut, el Centre de For-
mació d’Adults Pau Casals, 
i les escoles bressol Tren 
O’Neill i Snoopy.

Tots els centres par-
ticipants mantindran les 
banderoles penjades al-
menys fins a l’inici del 
curs vinent per mostrar el 
seu compromís envers la 
causa. / DdR

Escoles i ins� tuts, a favor d’acollir 
persones refugiades a Rubí 
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Les obres de millora del CAP 
Anton Borja, que es troba al 
carrer Edison a la cantonada 
amb el carrer Marconi, su-
posaran el tancament total 
del centre des del 28 de ju-
liol fi ns a l’11 de setembre, 
ambdós inclosos. Per tal de 
garanti r el servei a les per-
sones usuàries, i de forma 
provisional, l’assistència sa-
nitària es traslladarà al CAP 
Sant Genís, ubicat al carrer 
Miquel Mumany Campder-
rós 11-19, al barri de Sant 
Jordi Parc. 

Segons  ha  avançat 
l’Ajuntament, es garanti rà 
la connexió dels dos centres 
en transport públic amb 
l’objecti u de minimitzar les 
molèsti es a la ciutadania.

Entre les obres previs-
tes, destaca la reforma de 
l’entrada principal, on es 
millorarà l’accessibilitat del 
públic col·locant-hi por-
tes automàtiques. També 
es renovarà la zona dels 

El Centre d’Atenció Primària Anton Borja tancarà 
per obres de millora durant aquest esti u

consultoris d’extraccions, 
els boxs d’atenció i l’àrea 
administrati va.

Les obres es realitzaran a 

l’agost aprofi tant el descens 
en la demanda dels serveis 
sanitaris que es produeix 
durant l’esti u i amb l’objec-

Les actuacions preveuen millorar l’entrada principal, la zona d’extra-
ccions, els espais d’atenció i l’àrea administrati va. / Arxiu - Ferran 
Ybargüengoiti a

ti u de perjudicar el mínim 
possible els usuaris.

Sense afectació en 
el servei
El Consorci Sanitari de Ter-
rassa (CST), gestor dels CAP 
Anton Borja i Sant Genís,  
remarca que el trasllat as-
sistencial no afectarà en 
absolut els serveis que s’ofe-

reixen habitualment al CAP 
Anton Borja i destaca que 
els espais del CAP Sant Genís 
assumiran sense proble-
mes l’activitat assistencial 
prevista.

Per garantir una bona 
informació, s’enviaran mis-
satges a les persones usu-
àries que tinguin activitat 
programada recordant la 

reubicació temporal dels 
serveis, es faran cartells 
informati us durant el mes 
de juliol i s’avisarà als dife-
rents proveïdors sanitaris 
i de transport públic de la 
ciutat.

La previsió és que, a 
parti r del 12 de setembre, el 
CAP Anton Borja reobri amb 
absoluta normalitat.
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L’auditoria externa a l’empresa FCC 
diu que compleix correctament 
el contracte de neteja viària
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha pre-
sentat aquest dimecres en 
Junta de Portaveus els resul-
tats de l’auditoria realitzada 
a Fomento de Construccio-
nes y Contratas (FCC), l’em-
presa que presta el servei 
de recollida d’escombraries 
i neteja viària a la ciutat. 
Segons ha fet públic l’Ajun-
tament, l’informe conclou 
que FCC compleix tots els 
punts del contracte, signat 
l’any 2007.

El febrer del 2017, el 
Ple municipal va acordar 
per unanimitat encarregar 
a una empresa externa la 
realització d’una auditoria 
de compliment d’aquest 
contacte.

La moció es va presentar 
després que es coneguessin 
diversos casos de presump-
tes males pràc� ques de les 
empreses adjudicatàries 
de la gestió municipal de 
les escombraries a diversos 
municipis. Entre d’altres, 

Barcelona, Badalona i Saba-
dell van denunciar les seves 
corresponents empreses 
adjudicatàries (en el cas de 
les dues primeres ciutats, es 
tractava d’FCC).

Així, la Intervenció mu-
nicipal, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, va 
encarregar aquesta auditoria 
a l’empresa Auren Auditores 
SP, SLP, que ha analitzat uns 
500 ítems.

Entre altres qüestions, 
s’ha verifi cat que el personal 
d’FCC estigui donat d’alta 
a la Seguretat Social i que 
es respec� n les categories 
laborals i els anys d’anti-
guitat; que es compleixin 
les condicions de seguretat 
laboral i de prevenció de 
riscos; que l’empresa � ngui 

les pòlisses d’assegurances 
en regla; que a la ciutat hi 
hagi exactament el nombre 
de contenidors que es� pula 
el contracte; que els vehicles 
i maquinària s’amor� tzin de 
manera adequada i que la 
facturació sigui correcta.

Cal recordar que, des 
de l’inici del contacte, la 
Unitat de residus i neteja, 
amb el suport de l’empresa 
ECA, SAU, duu a terme la 
verifi cació diària dels serveis 
prestats per FCC i la qualitat 
d’aquests. Entre altres, es fan 
controls aleatoris per com-
provar la presència d’equips 
a les ubicacions planifi cades, 
quina és la imatge dels vehi-
cles, etc.

FCC, que ha presentat 
un contenciós administra� u 
contra l’Ajuntament per una 
diferència de criteri a l’hora 
d’interpretar la clàusula de 
revisió de preus, con� nuarà 
prestant el servei fi ns que 
s’adjudiqui el nou contrac-
te, que ara està en fase de 
licitació.

El Ple va acordar 
encarregar l’informe 
davant els casos de 
males pràc� ques de 

l’empresa a altres 
municipis

Uno de los temas que 
se deben tratar en un 
divorcio es el uso del 
domicilio familiar. El 
uso, es decir, el derecho 
a residir en el domicilio 
familiar se adjudica a uno 
de los cónyuges según 
dos criterios:

1. Por la custodia. 
Se atribuye el uso del 
domicilio al progenitor 
que tiene la custodia de 
los hijos menores

2 .  P o r  l a  m a y o r 
necesidad. El uso de la 
vivienda familiar será 
atribuido al cónyuge 
más necesitado en los 
siguientes casos:

a) si  se establece 
la guarda y custodia 
compartida de los hijos;

b) si los cónyuges no 
tienen hijos o estos son 
mayores de edad

Es importante señalar 
que la atribución del uso 
del domicilio familiar 

s u e l e  s e r  t e m p o r a l 
(normalmente, hasta la 
mayoría de edad de los 
hijos o con un límite 
temporal determinado 
cuando se establece por 
criterio de necesidad).

También conviene 
destacar que normalmente 
la atribución del uso 
del domicilio familiar 

se realiza junto con 
el ajuar de la misma, 
es decir, los muebles, 
electrodomésticos, vajilla, 
etc…, es decir, todo lo 
necesario para que la 
vivienda sea habitable.

Edurne Zunzunegui 
Abogada de familia

Sant Cugat del Vallès

Uso de la vivienda familiar 
tras el divorcio 

L’Escardívol serà l’epicentre dissabte 
a la nit de la revetlla de Sant Joan
REDACCIÓ

Rubí celebrarà la tradicional 
revetlla de Sant Joan aquest 
dissabte amb un programa 
d’actes que tindrà el seu 
punt culminant a l’Escar-
dívol, amb l’encesa de la 
foguera i l’inici del Rubí Ran-
dom Music Fes� val.

L’Ajuntament, la Colla de 
Diables de Rubí i Òmnium 
han tornat a col·laborar en 
l’organització de la revetlla. 
La celebració s’iniciarà a les 
23.15 hores a la plaça Pere 
Aguilera, on les autoritats 
municipals rebran la Flama 
del Canigó i es farà la lectu-
ra del tradicional manifest 
sobre la cultura catalana. 
El foc serà traslladat per la 
Colla de Diables de Rubí 
fi ns a l’Escardívol pels car-
rers Pau Claris, Cadmo i 
Joaquim Blume. El raval de 
foc i la posterior encesa de 
la foguera de Sant Joan a 
l’Escardívol donaran inici a 
l’Escardilarre 2018.

La festa s’allargarà fi ns 
a la ma� nada amb els con-
certs de la banda de mes-
� ssatge La Raíz (24h) i del 

grup tribut a Extremoduro 
Bribriblibli (2h), inclosos al 
festival RRandom (vegeu 
més informació a la pàg 
16).

Revetlla segura
El consistori posarà en mar-
xa un paquet de mesures 
per a evitar ensurts durant 
la revetlla. Entre aquestes, 
es procedirà al buidatge dels 
contenidors de paper de tot 
el municipi i s’incrementarà 
la presència policial durant 
la nit. A més. Policia Local, 
Protecció Civil i Bombers 
treballaran coordinadament 
i Protecció Civil actuarà com 
a reforç amb funcions de 

vigilància a diferents punts 
del municipi.

Limitacions a l’Escardívol
L’aparcament de l’Escardívol 
i del Rubí Forma estaran 
limitats per la celebració de 
la revetlla i la propera Festa 
Major. Des d’aquest dijous, 
no es pot estacionar a tot el 
recinte de l’Escardívol. Pel 
que fa al Rubí Forma, l’esta-
cionament estarà prohibit a 
par� r del dilluns 25 de juny 
per la instal·lació de la fi ra 
d’atraccions i d’artesania. El 
2 de juliol, un cop desmun-
tades totes les infraestruc-
tures, es reobriran tots dos 
aparcaments.

El raval de foc dels Diables formarà part de la revetlla. / Arxiu
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Creiem 
en Rubí.
Units pel desenvolupament de la nostra ciutat.

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

Més informació i bases del sorteig 
a creiemenrubi.com.

1. Promoció disponible a aquells comerços adherits a 
la campanya i que s’identi�quen per l’adhesiu amb la 
imatge de la campanya situat a la porta d’entrada i  
disposen de publicitat a l’interior.
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L’escola Pau Casals organitza la XIV Fira de Matemàti ques
L’escola Pau Casals ha or-
ganitzat la XIV Fira de ma-
temàti ques aquest mes de 
juny, com a cloenda a les 
sessions de jocs matemàti cs 
que es realitzen al centre 
una vegada a la setmana. 
L’objecti u de les matemàti -
ques manipulati ves és afa-
vorir el gust per aprendre, 
pensar, raonar i entendre, 
apropant el món de les 
‘mates’ a l’alumnat d’una 
forma lúdica. El tancament 
d’aquesta proposta culmina 

amb la Fira, a la qual es 
dedica una setmana al juny. 
Cada dia parti cipa un cicle 
diferent i es porta a terme 

al pati  i en altres espais de 
l’escola. L’alumnat de cicle 
superior la realitza a la plaça 
Doctor Guardiet. Amb la 

iniciati va es pretén construir 
coneixements matemàtics 
a partir de situacions on 
ti ngui senti t experimentar, 
relacionar conceptes i rea-
litzar abstraccions. També 
es proposa fer deduccions, 
plantejar i resoldre pro-
blemes, comptar, operar, 
mesurar, situar-se en l’espai 
i organitzar i analitzar dades. 
En defi niti va, provocar dife-
rents situacions per treballar 
la competència matemàti ca 
de forma lúdica. / DdR

La iniciati va apropa el món de les matemàti ques d’una forma 
lúdica. / Cedida

Un grup de famílies d’alumnes 
de l’Escola de Música demana 
la baixada dels preus del centre

REDACCIÓ

Un grup de pares i mares 
d’alumnes de l’Escola Muni-
cipal de Música Pere Burés 
ha iniciat una recollida de 
signatures per demanar la 
baixada dels preus del cen-
tre, que consideren massa 
elevats per ser un centre 
públic.

Aquestes famílies apun-
ten que “l’Escola Municipal 
de Música hauria de ser un 
servei a la ciutadania i posar 
a l’abast de tota la ciuta-
dania la cultura musical, 
fent-la més accessible a la 
majoria de la gent”.

En aquest senti t, apun-
ten que al fi nal els alumnes 
que van a l’escola és perquè 
les seves famílies poden 
econòmicament o perquè 
aquestes fan un gran esforç 
perquè els fi lls puguin seguir 
estudiant música. “És una 
pena que molts nens i nenes 
deixin d’estudiar perquè les 
seves famílies no puguin 
seguir pagant l’elevat cost 
que té. I més trist encara 
és que infants als quals els 
agrada la música ni tan sols 
es poden plantejar estudiar 

Una actuació a l’Escola Municipal de Música. / Arxiu

perquè és inviable econòmi-
cament”.

Les famílies insisteixen 
que “apostem per una Esco-
la Municipal de Música més 
atracti va i accessible per a 
tothom”. La recollida de sig-
natures s’està fent a través 
de Change.org i ja suma més 
de 300 adhesions.

A més, proposen que 
el centre es converteixi en 
conservatori, ja que pel que 
fa a cost això no suposaria 
res i l’escola reuneix totes 
les condicions per fer-ho, 
això suposaria poder acce-
dir a més subvencions per 
part de les insti tucions i el 
fet que els nens i les nenes 
de Rubí no hagin de mar-
xar a estudiar a Terrassa o 
Sabadell.

Per la seva banda, l’Ajun-
tament ha explicat que està 
treballant aquesta qüesti ó i 
que pròximament presenta-
rà una proposta a les famíli-
es. De fet, la regidora Marta 
Garcia ja ha manifestat la 
seva voluntat de reunir-se 
amb l’AMPA per explicar-
los de primera mà la feina 
que s’està fent en relació a 
aquest tema.

REDACCIÓ

El treball sobre fí sica quàn-
ti ca ‘Non localité quanti que 
et intricati on’, presentat per 
l’alumne de l’insti tut La Ser-
reta Pablo Cerrato, ha estat 
el guanyador del 19è Premi 
de recerca Miquel Segura, 
que es va lliurar dimecres 
en el marc d’un acte presi-
dit per l’alcaldessa, Ana M. 
Martí nez, al Museu Munici-
pal Castell (MMUC).

El jurat del certamen ha 
disti ngit l’estudi de Cerrato 
“pel seu rigor, coherència i 
profunditat en el desenvolu-
pament”. El treball se centra 
en el test de Bell, amb el 
qual el fí sic del mateix nom 
va aconseguir demostrar 
que Einstein s’equivocava 
en la formulació de la seva 
teoria del realisme local. 
“Vaig llegir sobre el tema 
una vegada i em va inte-
ressar moltí ssim, aquestes 
coses m’apassionen. Així 
que vaig començar a buscar 
informació i vaig veure cla-
rament que havia de ser el 
meu treball de recerca”, ha 
explicat l’autor. 

Els estudiants guanyadors, amb les autoritats locals. /  Localpres

només dues cares?’, d’Èric 
Mir de l’insti tut JV Foix (2n 
fi nalista); i ‘Del pit o del pot’, 
de Cristina García i Jesús 
Jiménez de l’insti tut Duc de 
Montblanc (3r fi nalista).

La present edició del 
premi ha registrat una par-
ticipació de nou treballs. 
L’alcaldessa ha destacat 
l’interès i la diversitat de 
les matèries abordades, 

A la complexitat del 
tema se suma el fet que 
l’estudi està redactat en 
francès, ja que La Serreta 
és un dels centres adherits 
al programa Batxibac, que 
permet a l’alumnat fer un 
terç del seu horari lecti u en 
aquesta llengua.

A l’acte d’aquest dime-
cres, també s’han desvetllat 
els tres treballs fi nalistes del 
19è Premi de recerca Miquel 
Segura: ‘El peti t jardí dels 
grans descomponedors. Els 
fongs’, de Dina Alilouch de 
l’insti tut Duc de Montblanc 
(1r fi nalista); ‘El teatre, és 

així com la importància que 
té el premi Miquel Segura 
en la reivindicació d’”un 
aprenentatge pràcti c, acti u 
i críti c”.

Xerrada
L’acte ha comptat amb la 
parti cipació d’Albert Comp-
te, cap del grup de neurobi-
ologia teòrica de les xarxes 
corti cals de l’Insti tut d’Inves-
ti gacions Biomèdiques Au-
gust Pi i Sunyer, que ha ofert 
la conferència ‘Simulem els 
circuits del cervell’. 

A més, s’ha presentat 
l’edició digital del treball que 
va guanyar la 18a edició del 
certamen, ‘Percepció social 
sobre el sexisme en revistes’ 
de Martí  Farrés.

El premi porta el nom 
de Miquel Segura i Mitjans 
(1895-1963), qui va ser re-
gidor de Cultura durant 
els anys previs a la Guerra 
Civil i va impulsar a la ciutat 
diversos projectes relaci-
onats amb l’educació. La 
seva família, que aporta la 
dotació econòmica del pre-
mi, ha estat present a l’acte 
d’aquest dimecres.

Pablo Cerrato guanya el 19è Premi de recerca Miquel 
Segura amb un treball sobre fí sica quànti ca

Enguany, s’han 
presentat nou 
treballs a la 
convocatòria
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L’AUP denuncia que l’Ajuntament
talla arbres i no els replanta
MARTA CABRERA

L’Alterna� va d’Unitat Popu-
lar (AUP) ha carregat contra 
la ges� ó del verd urbà que 
fa l’Ajuntament de Rubí. “La 
ciutat està plena d’exemples 
d’una situació que fa anys 
que passa, es tallen arbres 
i no es replanten, passa al 
Parc de la Pau i la Natura, 
passa al carrer Fondo, al car-
rer Cadmo, al carrer Verge 
de Lourdes i a la plaça Pere 
Esmendia”, denuncia la regi-
dora de la formació, Mireia 
Gascón, que ha explicat que 
fa temps que pregunten al 
govern els mo� us pels quals 
els arbres no es replanten 
i no obtenen resposta. “Fa 
temps que insistim que 
cal inver� r anualment i de 
forma planifi cada en el verd 
urbà, això no passa i no 
sabem per què, volem que 
en el proper Pla d’inversions 
s’inclogui més pressupost 
pel verd urbà”, assegura 
Gascón.

La regidora també con-
sidera que la par� da des-

tinada a verd urbà ha de 
ser important i, sobretot el 
seu manteniment, ja que 
el contracte del servei està 
caducat des de fa gairebé 
un any: “Nosaltres sempre 
hem defensat la munici-
palització d’aquest servei, 
però si el govern opta per 
externalitzar, que ho faci, 
pagar aquest servei de for-
ma mensual ens està sor� nt 
més car”, apunta Gascón.

La regidora de la forma-

ció assembleària ha insis� t 
que el verd urbà és molt 
important a les ciutats: 
“S’ha demostrat que en 
zones amb més verd urbà 
hi ha una disminució de la 
temperatura a les nits, un 
fet important per reduir la 
despesa energètica, i des 
del punt de vista de la salut, 
hi ha espècies que dismi-
nueixen la contaminació de 
l’aire i el verd urbà ajuda a 
reduir l’estrès”.

Per tot això, celebra que 
la Diputació es� gui treba-
llant per redactar un Pla de 
Verd Urbà a Rubí, una pro-
posta que l’AUP va presen-
tar fa mesos al Ple i que va 
ser rebutjada amb els vots 
en contra del govern.

Un parc a l’Escardívol
En relació a noves zones per 
ubicar més espais verds, 
Gascón ha afi rmat que l’Es-
cardívol, que està qualifi cat 
de zona verda, podria con-
ver� r-se un “un gran parc 
cèntric”. Per això, creu que 
l’Ajuntament hauria de com-
prar o adquirir una parcel·la 
a la zona de la Plana del Cas-
tell per fer un aparcament 
que donés servei al centre. 
Gascón descarta la idea de 
construir un aparcament 
soterrat a l’Escardívol, ja 
que és zona inundable. La 
regidora també creu que 
seria bo instal·lar un parc 
periurbà a la zona de Can 
Pujol, on està projectat 
que es construeixin 1.500 
habitatges.

Al parc de la Pau i la Natura hi ha diversos arbres tallats. / M.C.

El rubinenc Francesc Sutrias
torna al càrrec de director 
general de Patrimoni
El rubinenc Francesc Su-
trias (ERC) ha recuperat el 
càrrec de director general 
de Patrimoni de la Gene-
ralitat, una responsabilitat 
que ja va ocupar durant 
l’anterior legislatura fins 
que ell i una quinzena més 
d’alts direc� us del govern 
català van ser de� nguts al 
setembre per la Guàrdia 
Civil en el marc de les 
operacions policials contra 
el referèndum de l’1 d’oc-
tubre. L’operació va tenir 
lloc el 20 de setembre i, 
després de passar la nit 
a dependències policials, 
Sutrias va ser posat en lli-
bertat amb càrrecs acusat 
de prevaricació i malversa-
ció. El rubinenc, a pe� ció 
pròpia, va ser cessat del 
seu càrrec dies després.

Dimarts de la setmana 
passada, el vicepresident 
del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda, el 
republicà Pere Aragonés, 
va signar el decret pel qual 
Sutrias torna a ser nome-
nat director general de pa-

trimoni. Sutrias, qui va ser 
regidor de l’Ajuntament de 
Rubí per ERC entre els anys 
1995 i 2006, és llicenciat 
en Dret per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
i té un Postgrau en Dret 
Immobiliari i Urbanís� c i 
un Postgrau en Adminis-
tració Pública. També és 
Doctorand del Programa 
de Dret Públic per la Pom-
peu Fabra. / DdR
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ERC denuncia la situació 
precària de les treballadores 
de la llar i les cures
REDACCIÓ

Esquerra Republicana de 
Catalunya denuncia la si-
tuació que viuen les tre-
balladores de la llar i les 
persones que fan la cura 
domiciliària, un sector que 
pateix invisibilitat i precari-
etat laboral.

A més, la majoria de 
persones que es dediquen 
a aquest àmbit són dones, 
moltes immigrades, perso-
nes que “són imprescindi-
bles però que el sistema 
tracta com a persones de 
segona categoria”. Per 
aquest motiu, Esquerra 
demana que l’Ajuntament 
rati fi qui el Conveni 189 de 
l’Organització Internacio-
nal del Treball que hauria 
de garanti r aspectes bàsics 
dels drets laborals per al 
col·lecti u.

L’any 2016, a Catalunya 

hi havia 68.300 persones 
inscrites al règim de tre-
balladores de la llar, de 
les quals 33.118 tenien la 
nacionalitat espanyola i 
35.182, l’estrangera.

Les treballadores de la 
llar cobren un 40,4% menys 
de salari que un treballa-
dor mitjà i el 56% tenen un 
contracte a temps parcial. 
A més, Esquerra apunta 
que ser treballadors de la 
llar signifi ca no coti tzar per 
l’atur ni altres prestacions, 
no estar en els circuits de 
formació i no estar protegit 
per les lleis de prevenció 
de riscos laborals.

A més, cal considerar, 
apunten, que aquestes 
xifres corresponen a les 
treballadores amb contrac-
te, perquè la majoria estan 
en l’economia submergida 
i en condicions laborals 
precàries i dramàti ques.

REDACCIÓ

El portaveu del Parti t Demò-
crata Europeu Català (PDe-
CAT), Víctor Puig, demana 
a l’Ajuntament que impulsi 
més accions per combatre 
l’incivisme i el ‘botellón’ a 
la ciutat. Puig diu que els 
veïns estan tips de l’inci-
visme i que cal fer “més i 
millor” per combatre’l des 
de l’administració local. “Per 
Facebook, per Whatsapp o 

Twitt er rebo contí nuament 
queixes i fotodenúncies de 
veïns, ti ps de l’incivisme de 
tot ti pus. Molts rubinencs 
pengen les fotografi es a les 
xarxes socials. L’altre dia vam 
veure com Rubí d’Arrel tam-
bé denunciava l’incivisme a 
l’espai natural”, explica.

El portaveu de la forma-
ció liberal afi rma que durant 
els últi ms anys ha demanat 
en repeti des ocasions “més 
neteja viària a Rubí, millor 
manteniment dels parcs i 
les zones verdes, i el com-
pliment de les ordenances 
municipals de civisme i d’es-
pai públic”, i considera que 
“cal revisar l’estratègia per 
garanti r una ciutat més neta 
i amb més respecte entre 
veïns”.

A més, Víctor Puig re-
corda que en els Plens s’ha 
debatut nombroses ocasi-
ons sobre els abocaments 
incontrolats de residus, es-
pecialment a les urbanit-

Restes d’un botellón en una àrea de pícnic de la ciutat. / Cedida

El PDeCAT demana més accions per 
combatre l’incivisme i el ‘botellón’

zacions.
D’altra banda, el dirigent 

del PDeCAT destaca la pro-
blemàti ca del botellón que 
es practi ca en zones verdes 
i espais de pícnic dels parcs 
de Rubí: “No entenem la 
tolerància de l’Ajuntament 
amb aquestes pràctiques 
que en ciutats del nostre 
entorn no es permeten. Si 
un dissabte de matinada 
es deixen vidres trencats 
d’ampolles, l’endemà diu-
menge al matí  són un perill 
pels nens peti ts que hi van 
a jugar”.

El líder del PDeCAT, a 
més, qüestiona la funció 
de les agents cíviques: “Cal 
preguntar-nos si funciona 
tenir unes agents cíviques 
que es passegen als mati ns 
si la majoria d’actes incívics 
es produeixen en horari 
nocturn”, i conclou que “és 
evident que posant cartells 
demanant a la gent que sigui 
cívica, no n’hi ha prou”.
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Obert el termini per sol·licitar 
ajuts econòmics per pagar l’IBI
REDACCIÓ

Els rubinencs ja poden sol-
licitar els ajuts econòmics 
per demanar les subvenci-
ons per pagar l’Impost de 
Béns Immobles (IBI). Per fer-
ho, han de presentar una sol-
licitud a l’Ofi cina d’Atenció a 
la Ciutadania (OAC) abans 
del 31 de juliol.

Els ajuts es van imple-
mentar el 2015 de forma 
universal i mantenen els can-
vis que s’han anat introduint 
per arribar al màxim nombre 
possible de persones. Per 
exemple, poden optar als 
ajuts persones que siguin 
propietàries d’alguna altra 
fi nca, sempre que aquesta 
hagi estat adquirida per 
herència familiar de primer 
grau i les persones que hi vis-
quin també siguin familiars 
de primer grau. També s’han 
establert diferents trams 
d’ingressos a l’hora d’atorgar 
les ajudes, amb l’objectiu 
que arribi a un major nom-
bre de benefi ciaris.

Els ajuts preveuen sufra-
gar fi ns al 50% del rebut de 

l’IBI i fi ns a un límit de 250 
euros.

Per accedir als ajuts cal 
estar empadronat a Rubí i 
a l’habitatge pel qual se sol-
licita l’ajuda amb una anti -
guitat mínima d’un any.

Cal que l’immoble pel 
qual se sol·licita l’ajut siguin 
l’habitatge habitual, una pla-
ça d’aparcament i un traster 
forment part de l’habitatge 
sempre que no superin els 
12.000 euros de valor ca-
dastral per l’aparcament i els 
15.000 euros per tots dos.

Si s’és propietari de fi n-
ques rústi ques, la suma dels 
valors cadastrals de totes 
no pot superar els 5.000 
euros.

Per optar a les ajudes, 

s’ha d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament de Rubí, Hisen-
da i la Seguretat Social.

Els límits de renda per 
l’any 2017 oscil·len entre els 
12.748,37 euros en el cas de 
famílies amb un únic mem-
bre i 22.309,64 euros per a 
les famílies amb set mem-
bres o més. En el cas que 
hi hagi alguna persona amb 
discapacitat al nucli familiar, 
el barem s’incrementa en 
un 10%. Les famílies mono-
parentals també gaudeixen 
d’aquest increment.

Quan es tinguin càrre-
gues hipotecàries o de llo-
guer, el barem s’incrementa 
en 2.000 euros en el tram 
que correspongui.

Les peti cions s’hauran de presentar a l’OAC. / Arxiu

Montse y José abrieron Rostisseria Rubí 
hace 23 años para ofrecer comida casera. 
Su primera ubicación fue en la calle Joan 
Maragall, desde donde empezaron a darse a 
conocer en todo Rubí por sus platos caseros 
y especialmente por sus exquisitos pollos a 
l’ast. Posteriormente se trasladaron a la calle 
Monturiol donde hoy ofrecen un amplio y 
variado surtido de comida preparada y, como 
no, sus reconocidos pollos a l’ast, con una 
receta única que hace las delicias de quien 

los prueba.
Aprovechando estas líneas, Montse y José 

quieren agradecer a sus clientes la � delidad de 
todos estos años y animar a los que todavía 
no han degustado sus platos a que lo hagan. 
Aprovechen la Fiesta Mayor para disfrutar, no 
para cocinar. Haga sus encargos en Rostisse-
ria Rubí. No se confundan. Solo en la calle 
Inventor Narcís Monturiol, 19.

¡Feliz Fiesta Mayor!

Rostisseria Rubí, 
desde 1995 a tu servicio
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REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a 
través del projecte Rubí Bri-
lla, ha impulsat un grup de 
compra agregada d’energia 
per a empreses i comerços. 
A través d’aquest grup de 
compra agregada d’energia 
es realitzarà una licitació 
electrònica el 21 de juny 
que gesti onarà la consultora 
energèti ca i mediambiental 
BioQuat. El grup està format 
per 58 empreses de Rubí, 
amb 70 punts de subminis-
trament, que licitaran per 
un volum d’energia de 28 
GWh. El grup contractarà 
energia 100% renovable 
com ho fa des del 2013 
l’Ajuntament de Rubí. S’es-
ti ma que les empreses del 
sector industrial estalviaran 
entre un 5 i un 10% de la 
seva despesa energètica, 
mentre que els comerços i 
les pimes poden estalviar 
entre un 20 i un 30% de la 
seva factura energèti ca. 

Disset comercialitzado-
res d’energia interessades 

58 empreses formaran el primer grup 
de compra agregada d’energia de Rubí

Un moment de la reunió de dijous de la setmana passada a la sala Enric Vergés. / Cedida

van assisti r dijous de la set-
mana passada a una reunió 
informati va a l’Ajuntament 
de Rubí. L’equip del projecte 
Rubí Brilla i responsables 
de la gestora del grup de 
compra han explicat als as-
sistents el procediment de 
la compra agregada d’ener-
gia: la subhasta electrònica 
serà de preu invers, és a dir, 
parti rà d’un preu mínim i les 
comercialitzadores hauran 
de fer les seves ofertes a 
preus iguals o més baixos 
dels que proposa el grup. 
Un cop s’acabi la subhasta 

electrònica i s’hagin fixat 
els preus, cada empresa 
signarà un contracte per-
sonal i individualitzat amb 
la comercialitzadora adju-
dicatària. 

En el plec de clàusules 
per a la licitació es valorarà 
el preu, l’origen de l’ener-
gia, que ha de ser 100% 
renovable, i el fet que les 
comercialitzadores ajudin 
a les empreses a desenvolu-
par projectes d’autoconsum 
i de mobilitat elèctrica.

El regidor de Desenvo-
lupament Econòmic Local, 

Rafael Güeto, ha afirmat 
que estan “molt satisfets 
de la resposta del teixit 
empresarial a la proposta 
de Rubí Brilla. Les empreses 
han sabut veure que la com-
pra agregada d’energia els 
permetrà reduir el cost de 
la factura elèctrica i ser més 
respectuosos amb el medi 
ambient i això els farà ser 
també més competi ti us”.

Els plecs i la subhasta 
electrònica es renovarà de 
manera anual per tal de 
tornar a millorar preus i 
condicions contractuals.



En els darrers mesos, l’Ajuntament 
ha aixecat els carrers del centre de 
la ciutat –Maximí Fornes i l’entorn 

del Mercat– per fer una gran remodelació 
urbanística que està previst que es completi 
a fi nals del 2018. Es tracta d’unes obres im-
portants –probablement les més destacades 
de tot el mandat– que pretenen transformar 
el centre de la ciutat en un lloc tranquil i segur 
per passejar i gaudir de l’espai públic. I també 
perquè sigui més accessible per la gent que té 
problemes de mobilitat.

En aquest aspecte, les entitats que agru-
pen les persones amb mobilitat reduïda no 
estan del tot satisfetes amb el resultat de les 
obres. És cert que les noves voreres complei-
xen amb la normativa vigent en qüestions 
d’accessibilitat i que l’Ajuntament s’ha as-
sessorat amb un col·lectiu amb experiència 

com és el de l’ONCE.
Però l’obra presenta alguns aspectes que 

resulten un inconvenient per les persones 
amb mobilitat reduïda: per exemple, l’am-
plada de les reixes de les clavegueres o la 
rugositat d’algunes voreres, que provoquen 
una vibració molt incòmoda. És cert que és 
difícil fer una remodelació urbanística que 
cobreixi el 100% de les necessitats de tots els 
col·lectius que tenen problemes de mobilitat, 
però moltes d’aquestes petites defi ciències 

es podrien haver solucionat si el consistori 
hagués comptat amb l’experiència de Rubí 
té rodes, un col·lectiu que treballa aquests 
aspectes. De fet, l’entitat, juntament amb 
altres col·lectius d’arreu de Catalunya, és 
reclamada per altres administracions locals 
per fer assessorament sobre mobilitat reduïda. 
El col·lectiu es va oferir per fer el mateix que 
ja fa en altres ajuntaments, però a Rubí. En 
aquest cas, el consistori rubinenc va preferir 
assessorar-se únicament amb l’ONCE, una 

fundació privada centrada en els problemes 
visuals.

Les normatives s’han de complir i estem 
satisfets que d’una vegada l’Ajuntament hagi 
tractat el tema de la mobilitat reduïda com 
correspon, tenint en compte que en el seu 
conjunt, Rubí era una ciutat pràcticament 
inaccessible. Però no és menys cert que cal 
escoltar els col·lectius i els veïns i atendre les 
seves necessitats. O, si més no, que aquests se 
sentin escoltats, que se’ls tingui en compte 
a l’hora de planifi car una ciutat que és de 
tots.

Governar també és saber escoltar els ciu-
tadans, que són els qui fi nalment viuen a la 
ciutat, trepitgen cada dia el carrer i pateixen i 
gaudeixen dels inconvenients i els avantatges 
que té viure a Rubí. Escoltar és imprescindi-
ble per governar bé.

Escoltar i governar
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                 19 de juny

Podemos Rubí @PodemosRubi
En #Rubicity 
se fomenta 
el deporte de 
riesgo...no 
olvides ponerte 
tu chaleco 
refl ectante al ir 
a � rar la basura 

A la Caminada Nocturna de 
l’any passat, els participants van 
tenir l’ocasió de contemplar, en 
un dels punts d’interès establerts, 
el conjunt de les fonts de la masia 
de Can Roig, situades en una 
plataneda que es troba al peu de 
la casa pairal, no lluny del torrent 
de Sant Muç, que les alimentava 
d’aigua. A més de les fonts, també 
es conserva una taula de pedra que 
es feia servir per a les costellades 
i arrossades dels visitants d’aquest 
paratge.

Hem de dir que Rubí era ano-
menat a principis del segle passat 
‘el poble de les Fonts’, perquè 
n’hi havia moltes. Concretament, 

PATRIMONI DE RUBÍ
Les fonts de Can Roig

Jordi Vilalta Martínez
GCMR-CER

el programa de Festa Major del 
1912, n’esmenta una trentena, 

entre elles les que aquí presentem: 
la de la Mare de Déu del Carme 

i la de l’Avellana, que van ser res-
taurades (o potser instal·lades) el 

1891 per Josep Roig i Vallhonrat, 
amo de la masia.

La font de l’Avellana tenia un 
bonic brollador de ceràmica que 
simulava un cap egipci guarnit 
amb el característic ‘claft ’ una 
mena de mocador gran de ratlles 
ajustat al f ront amb caigudes 
laterals.

A uns quants metres es troba 
la font de Nostra Senyora del 
Carme o la Font del Carme, amb 
una làpida de vistoses rajoles que 
mostra una imatge de la Verge 
relacionada amb l’aigua i la calma 
espiritual.

No podia faltar la bassa d’aigua 
que normalment sempre era al 
costat de les fonts i que serviria 
per regar els horts que se situaven 
als voltants.
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Aquest any tenim la novetat 
a la nostra ciutat del primer 
procés de pressupostos par-
ticipatius, amb una quantia 
de 150.000 euros.

En primer lloc, cal dir 
que molts grups munici-
pals vam demanar des de 
la primera negociació de 
pressupostos per l’any 2016 
una partida de pressupostos 
participatius que no s’ha fet 
realitat fi ns al 2018, amb una 
quantia baixa i un procés 
millorable.

Ara explicaré les diferèn-
cies amb altres processos en 
municipis amb més tradició 
en aquesta qüestió:

Per exemple, el valor de 
la partida hauria de ser entre 
4 euros i 12 euros per any i 
per habitant, en funció de 
l’ambició del projecte a cada 
municipi: en el cas de Rubí 
s’han platejat uns 2 euros per 
any i habitant.

Per uns veritables 
pressupostos participatius

D’altra banda, 
el procés hauria de 
tenir com a mínim 
una fase informa-
tiva, efectiva, com 
a mínim d ’una 
setmana, un mes 
com a mínim per 
presentar propos-
tes i que puguin 
ser votades, i una 
vegada acabat el 
procés de presen-
tació de propostes, 
deixar com a mínim una 
setmana més per continuar 
les votacions.

Les validacions tècni-
ques haurien de requerir un 
mínim d’un mes per poder 
fer-les de manera adequada, 
després s’establirien tallers 
de debat ciutadà de com a 
mínim mes i mig (desitjable 
2 mesos), i fi nalment fer una 
votació de totes les propostes 
fi nalistes.

És a dir, que requereix 
més temps del que tenim en 
aquest procés a Rubí aquest 
any: això implicaria iniciar 

Antoni García 
Portaveu de Veïns 
per Rubí

el procés a principis d’any, o 
l’any anterior (sempre que el 
pressupost sigui aprovat pel 
Ple), per garantir uns termi-
nis raonables i efectius.

I fi nalment, cal dir que 
la majoria de municipis 
estableixen una part del 
pressupost participatiu per 
a projectes generals de ciutat 
i l’altra part per a projectes 
de barri, cosa que aquí no 
s’ha fet.

Amb el canvi de govern 
desitjable l’any 2019, això 
haurà de canviar pel bé de 
la ciutat.

              ET DESITJA

BONA 

FESTA MAJOR
I BONES 

REBAIXES



Ska, reagge, rap, fusió i so-
bre tot rock. La Raíz és un 
grup valencià que barreja 
diferents esti ls, persones i 
infl uències. Format per onze 
músics, un grup d’amics que 
han fet de la música el seu 
esti l de vida, el directe de 
la banda és una festa, pura 
energia per fer ballar el per-
sonal. En 12 anys de trajectò-
ria han recorregut escenaris 
nacionals i internacionals. 
Després de la gira d’aquest 
2018, el grup ha anunciat un 
descans indefi nit. 

La formació Bribriblibli, que 
porta el nom d’un dels èxits 
d’Extremoduro, va néixer fa 
més de 10 anys de forma 
casual. Cinc amics, músics 
i fans de la míti ca banda de 
rock dur, van decidir unir-se i 
pujar a un escenari per oferir 
un concert d’homenatge a 
Extremoduro. I això conti -
nuen fent fi ns ara, amb una 
posada en escena enèrgica 
i amb un bon rotllo que es 
transmet al públic. Proposta 
per als fans d’Extremoduro i 
del rock més transgressor. 

La Raíz, un grup que fa del directe una festa Bribriblibli: l’energia d’Extremoduro
23 de juny (2h)
Escardívol
Gratuït

23 de juny (24h)
Escardívol
Gratuït

El míti c grup de sevillanes 
i música popular Ecos del 
Rocío està celebrant els 
seus 35 anys de trajectòria 
musical amb la presentació 
d’un nou treball, ‘Una nueva 
vida’, i una gira que aterrarà 
a Rubí. Amb catorze discos 
d’or i dos de platí i més 
de dos milions de discos 
venuts, Ecos del Rocío fa 
vibrar el seu públic amb els 
seus temes plens d’amor i 
desamor. Nous temes i èxits 
de sempre en un concert ple 
de senti ments.

El cantautor català establert 
a Madrid Dani Flaco celebra 
els seus 10 anys de carrera 
musical amb una gira en 
acústi c per tot l’estat espa-
nyol. Acompanyat única-
ment per la seva guitarra, la 
seva veu, les seves lletres... 
i desenes d’anècdotes, Dani 
Flaco portarà els temes més 
importants de la seva carrera 
musical. Un repàs molt espe-
cial per la mitja dotzena de 
discos que l’han vist créixer 
com a músic, compositor i 
com a persona.

Ecos del Rocío, senti ments a ritme de sevillanes Dani Flaco, cançó d’autor en acústi c

Las Migas és un quartet for-
mat per Bego Salazar (veu), 
Marta Robles (guitarra), 
Alicia Grillo (guitarra) i Roser 
Loscos (violí) que fusiona 
diferents esti ls inspirats en 
músiques mediterrànies. 
El flamenc és la seva font 
principal, però no es limi-
ten a aquest esti l, sinó que 
incorporen influències de 
música llatina, folk, jazz i 
fi ns i tot música clàssica. Un 
grup que ofereix sensibilitat, 
energia, emoció i bellesa des 
de l’escenari.

Jaime Urruti a és un músic 
d’especial sensibilitat cap-
tant la idiosincràsia de la 
vida, de marcades parti cu-
laritats i grans subtileses. 
No és un cantautor a l’ús, 
no és un rocker recalcitrant, 
ni fa pop. És un arti sta d’una 
marcada i aclaparada perso-
nalitat, amb un esti l únic, de 
veu profunda. Els incombus-
ti bles Rebeldes, per la seva 
banda, conti nuen oferint el 
rock&roll més pur, assegu-
rant la diversió i la festa al 
seu fi del públic. 

Las Migas, més que un grup de fl amenc fusió 

FESTIVAL RUBÍ RRANDOM 2018

26 de juny (21h)
La Sala
10€

27 de juny (21h)
La Sala
16€

24 de juny (21h)
El Castell
18€

25 de juny (21h)
La Sala
10€

L’esti l únic de Jaime Urruti a i el rock&roll de Los Rebeldes 
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RubiSound, el programa 
de música de Ràdio Rubí, 
torna a celebrar el fi nal de 
la temporada amb un tri-
ple concert de grups locals 
que coincideix amb la Festa 
Major. En aquesta ocasió, 
els protagonistes seran la 
banda femenina adolescent 
Fancy Candy Girls, el grup 
de fl amenc fusió D’Callaos 
i The Killing Hits, una banda 
de versions. Ràdio Rubí re-
galarà durant el concert 200 
samarretes del RubiSound.

L’espectacle inaugural de la 
Festa Major estarà prota-
gonitzat per Antonio José, 
que presentarà el seu ter-
cer disc: ‘Sen� 2’. Un treball 
que és disc d’or i que va ser 
durant 8 setmanes número 
1 en la llista de vendes.

Natural de Córdoba, 
Antonio José va guanyar el 
concurs televisiu ‘La Voz’ 
el 2015 i les seves cançons 
s’emmarquen dins d’un 
es� l de pop amb essència 
fl amenca.

Rock, fl amenc fusió i versions, al RubiSound L’espectacle inaugural, amb Antonio José
29 de juny (23h)
Pl. Dr. Guardiet
Gratuït

28 de juny (22.30h)
El Castell
20€

Marcel Lázara i Júlia Rey 
són un duet musical que 
aquest any han iniciat l’es-
pectacle ‘Sonhos na rua. 
Pedalant endins’. Lázara, 
exguitarrista de Txarango, 
va deixar el grup per viatjar 
durant dos anys en bicicle-
ta pel Brasil amb Júlia Rey. 
D’aquestes experiències 
ha sorgit la proposta mu-
sical que porten a Rubí, 
una música de mes� ssatge 
plena de veus, guitarra i 
percussió.

El grup Buhos, una de les 
bandes catalanes de mú-
sica més destacades del 
moment, és sinònim de 
rock festiu. ‘Volcans’ o 
‘Barcelona s’il·lumina’ són 
alguns dels ‘hits’ del grup 
del Penedès, que gaudeix 
i fa gaudir amb notes rock, 
ska, rumba o reggae.

Després de la seva actu-
ació, pujarà a l’escenari el 
grup de versions La banda 
del coche rojo, una banda 
musical transgressora.

Les notes de mes� ssatge de Marcel i Júlia Buhos ofereix a Rubí el seu rock fes� u

Un dels concerts més es-
perats de la Festa Major 
dels darrers anys és l’es-
pectacle Los 40 on Tour, 
que porta a l’Escardívol 
la música de moda més 
actual del moment i les 
cançons que més sonaran 
a l’es� u. Adrià Soler i Neus 
González seran els DJ que 
faran ballar tot l’Escardí-
vol amb cançons com ‘Lo 
Malo’, ‘Never be the same’, 
‘Clandestino’, ‘El baño’, 
‘Colors’ o ‘Calypso’.

Juancho, Gerbas i Ruly, els 
components de Sidecars, 
presenten el seu cinquè 
disc, ‘Cuestión de grave-
dad’, un treball de rock&roll 
amb notes elèctriques i un 
toc acústic, molt ben re-
but per la crí� ca musical. 
Declarats admiradors de 
The Rolling Stones i amb in-
fl uències de Los Rodríguez 
i Tequila, en els darrers 
anys, el trio musical s’ha fet 
un nom destacat entre els 
grups de rock espanyol.

Los 40 on Tour posarà la música de l’es� u Sidecars portarà el seu rock d’autor

FESTIVAL RUBÍ RRANDOM 2018

29 de juny (2h)
Escardívol
Gratuït

29 de juny (24h)
Escardívol
Gratuït

28 de juny (23.30h)
Escardívol
Gratuït

28 de juny (1h)
Escardívol
Gratuït
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Els ar� stes Fran Dieli, Laura 
Rubio i Mercedes Durán 
són els components de 
Supersingles, la banda mu-
sical que amenitzava les 
tardes dels dissabtes i els 
diumenges del programa 
televisiu de Maria Teresa 
Campos ‘Qué � empo tan 
feliz’.

Ara, Supersingles ofe-
reix concerts per tot l’estat 
espanyol amb versions de 
cançons populars de tots 
els temps.

Please és una de les ban-
des de tribut a U2 més 
veteranes del panorama 
musical a l’estat espanyol. 
Miki Fargas, Edu Zafra, Mi-
guel A. Mateu i Álex Gaspa 
fa més de 10 anys que 
reinterpreten les cançons 
més mí� ques de la banda 
irlandesa U2. 

Rocket Band és una 
banda que ofereix versions 
nacionals i internacionals 
de la millor música dels 
anys 70 fi ns a l’actualitat.

Revival amb Please i Rocket Band

30 de juny (23h)
Pl. Catalunya
Gratuït

30 de juny (1h)
Pl. Catalunya
Gratuït

‘Bailarina’ és el darrer disc 
de la formació murciana 
Maldita Nerea, que compta 
entre les seves fi les amb 
el rubinenc Serginho Mo-
reira. Un es� l musical pop 
rock amb 15 anys de tra-
jectòria musical i 6 discos 
publicats i que actualment 
és un dels grups pop més 
destacats del panorama 
musical espanyol. El seu 
single ‘Bailarina’ ha estat la 
cançó ofi cial de La Vuelta a 
Espanya 2017.

El Úl� mo Tributo està ca-
talogada com una de les 
millors bandes tribut del 
país. Tots els que van gau-
dir de la música i les lletres 
d’El Úl� mo de la Fila en els 
anys 80 i 90 tenen una cita 
obligada amb El Último 
Tributo, una banda que 
ofereix un repàs de tota la 
discografi a de la mí� ca for-
mació de Manolo García i 
Quimi Portet. Potent direc-
te i so molt fi del a l’original 
és la base del seu èxit. 

El showman David Moreno 
lidera el projecte musical 
de Versión Imposible, una 
banda que rendeix tribut a 
diferents ar� stes de totes 
les èpoques i es� ls: Dani 
Mar� n, Shakira, Julio Igle-
sias, Camilo Sesto... Molt 
d’humor, bona música i una 
constant interacció amb el 
públic, amb una posada en 
escena molt teatral. Són 
molts els que encara recor-
den la seva actuació a la Nit 
Golfa de l’any passat...

SAU30 neix per comme-
morar el 30è aniversari 
del primer concert que 
va oferir el grup de pop 
rock català SAU. Tot l’equip 
que formava part de la 
mí� ca banda s’ha embar-
cat en una única gira per 
commemorar l’aniversari i 
homenatjar Carles Sabater, 
el cantant del grup que va 
morir el 1999 després d’un 
concert. Un record únic de 
les espectaculars gires de 
la banda. 

FESTIVAL RUBÍ RRANDOM 2018

30 de juny  (4h)
Escardívol
Gratuït

1 de juliol (20.30h)
El Castell
14,50€

30 de juny (24h)
Escardívol
Gratuït

30 de juny (2h)
Escardívol
Gratuït
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Cançons de tots els temps amb Supersingles

Maldita Nerea, l’estrella de la Nit Golfa

Versión Imposible, un gran xou musical SAU30, un repàs a les millors cançons de SAU

Èxits de El Úl� mo de la Fila amb El Úl� mo Tributo
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“Vaig començar ballant tango a Les Rambles”
San� ago Granizal oferirà el Pregó de la Festa Major 2018 amb Rossy de Palma

MARTA CABRERA

El ballarí rubinenc San� ago Gra-
nizal i l’actriu mallorquina Rossy 
de Palma seran els encarregats 
de fer el Pregó de Festa Major. 
Granizal, de 32 anys, és uruguaià i 
està molt vinculat a Rubí des que 
va arribar del seu país. Codirector 
de l’escola de ball i teatre 8 Temps, 
també col·labora dirigint obres 
de teatre infan� ls a l’Escola de Ca 
n’Alzamora, on va treballar durant 
uns anys.

El ballarí, que ha estat campió 
del món de ball de saló i quatre 
cops campió d’Europa, ha format 
parella amb Rossy de Palma en el 
popular programa televisiu de TVE 
‘Bailando con las estrellas’.

-Com has arribat fi ns a Rubí des 
de l’altra punta del món?
-A l’Uruguai vaig començar a fer 
dansa i teatre amb 9 anys, era una 
formació molt completa i amb 18 
anys, l’Antonio –el seu company 
i codirector de l’escola de ball 8 
Temps–, i jo vam decidir venir a 
Barcelona, on vivia el seu germà. 
Vaig començar ballant tango a Les 

Rambles, sense papers, de forma 
totalment il·legal. Un dia vaig anar 
a Platja d’Aro, a un campionat de 
ball, i vaig descobrir el ball de saló. 
Vaig decidir que jo també volia 
fer ball de saló i vaig començar a 
compe� r.

La parella de ball de l’Antonio 
era de Rubí i ens vam fer amics. A 
Rubí vam venir a fer ‘asados’ que 

organitava l’Associació Uruguaio-
catalana Los Botijas, a l’escola 
Pau Casals. I després de viure a 
Barberà, Manresa i Sabadell, vam 
venir a Rubí. I va ser arribar aquí i 
sen� r una connexió amb el lloc. De 
seguida vaig veure que a la ciutat 
hi ha com dues cultures, la iden� -
tària pròpia de Rubí i les cultures 
regionals de la ciutat formada pels 
immigrants. I jo em sento una mica 
enmig de totes dues.

-I des d’aleshores, has estat sem-
pre molt vinculat a la ciutat.
-Vaig treballar a l’escola Ca n’Al-
zamora, on con� nuo fent espec-
tacles i des del primer dia he 
insis� t perquè siguin en català. 
Jo el vaig aprendre al carrer i volia 
involucrar-me amb la iden� tat de 
Catalunya. Ara ja fa 10 anys que 
fem aquests espectacles i es� c 
orgullós que tots hagin estat en 
català.

per tu el salt a la televisió?
-Em vaig presentar al càs� ng per-
què la meva parella de ball volia 
par� cipar-hi i per sorpresa em 
van triar a mi. Em va tocar ballar 
amb Rossy de Palma i per mi això 
va ser genial, perquè és una actriu 
i encara que jo visc del ball, pri-
mer em considero actor i després 
ballarí. Amb ella he � ngut una 
connexió diferent, m’he sen� t no 
només ballarí, sinó ar� sta.

-I va arribar una trucada de 
l’Ajuntament perquè fóssiu els 
pregoners.
-Em vaig quedar molt sorprès, 
al principi jo pensava que volien 
a la Rossy, però em van dir que 
ens volien als dos. L’altre dia vaig 
estar al balcó i estic una mica 
impressionat.

He llegit alguns comentaris 
a les xarxes que diuen que hi ha 
gent que s’ho mereix més. I tant! 
Es� c segur que hi ha gent que ho 
mereix molt més que jo, perquè 
a més a Rubí hi ha molts ar� stes 
i molt bons! És una ciutat molt 
cultural.

-I el pregó, ja heu pensat com 
serà?
-Ara mateix, la Rossy és a Tuní-
sia, el diumenge ens trobarem i 
parlarem per veure com ho fem. 
Serà fes� u i diver� t, però també 
vull dir-li a la gent que cal lluitar 
pels somnis, perquè és el que jo 
he estat fent sempre.

-I després, què?
-La televisió m’ha obert moltes 
portes, m’estan trucant per fer 
coses, però jo no vull descuidar 
l’escola, és el meu arbre primari, 
els meus fonaments. Tot el que 
vingui a par� r d’ara és fruit de 
l’escola, que per mi és el més 
important.

Pregó 
28 de juny (20.30h)
Pl. Pere Aguilera

San� ago Granizal i Rossi de Palma faran el pregó des del balcó de l’Ajuntament. 

També he treballat amb el 
Moviment de Mestres de Rubí i el 
Pla Educa� u d’Entorn i fa 5 anys 
l’Antonio i jo vam tenir l’oportu-
nitat de fer-nos càrrec de l’escola 
8 Temps. Amb el temps, crec que 
hem aconseguit que els rubinencs 
� nguin una escola de ball i teatre 
de qualitat i que no hagin d’anar 
fi ns a Barcelona.

-A més, 8 Temps fa diversos 
espectacles anuals oberts a la 
ciutadania cada any.
-Sí, nosaltres sempre hem anat 
a les associacions de veïns, hem 
ofert espectacles teatrals i de 
dansa gratuïts. També ens hem 
ofert per celebrar el Dia del tea-
tre amb espectacles al carrer. De 
moment, sense èxit, he de dir. 
Des del primer moment que vam 
arribar a Rubí, ens vam posar la 
samarreta de la ciutat.

-Com arribes al concurs ‘Bailando 
con las estrellas’ i que ha suposat 

Seguici de les en� tats de cultura popular
La Taula de Cultura Popular i Tradicional ha impulsat un any més el 
Seguici, l’ac� vitat prèvia a la Festa Major i que dona pas al Pregó, que 
inaugura les festes de Sant Pere. Enguany, el Seguici sor� rà a les 19.30 
hores des de l’An� ga Estació i recorrerà els carrers del centre fi ns a la 
plaça de Sant Pere. La gran novetat d’aquesta edició serà la presència 
del Bòjum, la nova bès� a fes� va de la ciutat impulsada per l’en� tat 
Les Anades d’Olla. Tampoc hi faltaran, com és habitual, la Societat 
Sant Antoni Abat, Òmnium, els Diables de Rubí, els Diables de la 
Riera, Rubeo Diablorum, l’Esbart Dansaire, els Gegants del Pinar, els 
Gegants del Teresa Altet, l’Escola de Sardanes Flor de Neu, Foment 
de la Sardana i els Gegants de Rubí.

“Des del primer 
moment que vam 
arribar a Rubí, 
ens vam posar la 
samarreta de la 
ciutat”



-Què és Smarttech mobile?
-Smarttech Mobile és la teva 
botiga especialitzada en te-
lefonia Fixa, Fibra i Mòbil, 
fundes i accessoris per a 
portar el teu mòbil a l’última. 
Comptem amb professionals 
amb més de 10 anys d’ex-
periència en el sector de les 
telecomunicacions disposats 
a oferir-te el millor servei en 
telefonia.
-Quins serveis oferiu?
-El nostre objectiu és as-
sessorar el client, sigui par-
ticular, autònom o petita 
empresa, analitzant les seves 
factures actuals i oferint-li 
la tarifa que més s’adapta 
a les seves necessitats, per 
tal que pagui només pel que 
consumeix.

Venem telèfons mòbils de 
totes les marques, apostant 
fort per marques xineses com 
Xiaomi o Oppo, que compe-
teixen al nivell de Samsung 
i Huawei.

Disposem de servei de 
reparació de mòbils, tauletes 
i ordinadors de les marques 
actuals, oferint un servei 
ràpid, e� caç i e� cient.

I per últim, trobaràs a 
la nostra botiga cartutxos 
de tinta i tòner per a im-
pressores, siguin originals o 
compatibles a preus realment 
econòmics, i compteu també 
amb assessorament en aquest 
àmbit.
-Amb quines companyies de 
telefonia treballeu?
-Som una botiga multimarca 
i això fa que coneguem tota 
la competència que existeix 
actualment en el mercat en 
qüestió de telefonia i per 
tant puguem oferir el millor 
pel que fa a preu i qualitat de 
servei. Ens especialitzem en 
marques conegudes i altres 
menys conegudes que a poc 
a poc s’estan fent un lloc en 
aquest mercat.

Actualment, som distri-
buïdors o� cials de MasMóvil, 
ara mateix el quart operador 
més important, amb ofertes 
realment econòmiques que 
et faran reduir el cost de la 
teva factura de Fix, Fibra i 

A Smarttech Mobile ajudem als usuaris a 
estalviar � ns a 100 euros en la factura de 
telèfon gràcies a les companyies low cost
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Mòbil.
De Pepephone, amb una 

de les millors ofertes del 
mercat en telefonia mòbil 
amb la seva tarifa inimitable, 
que consta de trucades il-
limitades i 23 GB d’internet 
per només 19,90 euros.

De Llamaya i Simyo per 
a línies mòbils, tant de con-
tracte com de prepagament, 
de Tuenti, amb ofertes de Fix, 
Fibra i Mòbil, i � nalment, de 
Parlem, la companyia de Tele-
comunicacions de Catalunya 
que ofereix serveis de MÒBIL, 
FIBRA i FIX per a tot el terri-
tori català. Disposa d’acords 
amb diferents proveïdors per 
tal de poder arribar amb la 
seva Fibra a més de 2 milions 
de llars de Catalunya. Parlant 
clar i català, els clients són el 
centre de les seves decisions 
i ells tenen llibertat d’acció, 
escollint i pagant només per 
allò que necessiten.
-Les companyies low cost 
donen garantia de servei?
-Sí, amb les companyies low 
cost pots contractar serveis 
tant de Fix, Fibra i Mòbil com 
amb qualsevol altre operador 
i amb la mateixa qualitat.
-Com funciona el canvi de 
companyia?
-El procés de canvi de com-
panyia és molt senzill, ja que 
el client no ha de fer res, 
nosaltres ens encarreguem de 
sol·licitar tot a l’altra compa-
nyia. El canvi de companyia 
d’una línia mòbil es fa en 48 
hores i la del � x sol trigar una 
setmana aproximadament. 
Però en tot aquest temps el 
client no es queda sense línia 
en cap moment.
-L’estalvi és real?
-Sí, treballem amb les com-
panyies que tenen la millor 
oferta del mercat tant de preu 
com de qualitat. Depenent 
de la factura actual de cada 
client podem arribar a estal-
viar � ns a 100 euros al mes 
si decideix fer el canvi amb 
nosaltres.
-Contractar per telèfon o 
contractar a la botiga?
Les ofertes que acostumen a 
fer per telèfon són les matei-

xes que es poden contractar 
a la botiga. Si l’oferta és 
diferent, és quan ens hauríem 
d’assegurar-nos sobre qui 
està fent l’oferta, perquè no 
hi hagi sorpreses a la factura 
i l’import coincideixi amb el 
que hem contractat.

Per aquest motiu, acon-
sellem als clients que no 
contractin per telèfon, sinó 
que vinguin a les botigues 

i s’assegurin de què con-
tracten. Si només venen els 
clients a la botiga quan tenen 
un problema amb l’operador, 
aviat no hi haurà botigues ni 
assessors comercials amb qui 
parlar cara a cara.

Us convido que ens vin-
gueu a visitar a la nostra 
botiga i em comprometo a 
estudiar la vostra factura 
sense cap compromís!
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LARA LÓPEZ

L’Esbart Dansaire de Rubí 
ja està ul� mant els detalls 
per l’espectacle de Festa 
Major, una de les ac� vitats 
més esperades de les festes 
rubinenques. L’actuació, 
que � ndrà lloc el divendres 
29 de juny a l’amfi teatre del 
Castell, comptarà amb sis 
pe� ts espectacles.

La primera part serà un 
seguit de coreografies de 
Quim Serra a par� r de pe-
ces del famós músic català 
Manuel Blancafort. Segui-
dament, l’Esbart realitzarà 
un homenatge al mestre 
Manuel Cubeles, coreògraf i 
promotor de la dansa tradi-
cional catalana que va morir 
aquest any. “Per nosaltres 
és molt important aquesta 
fi gura, ja que va apostar per 
pujar la dansa tradicional 
catalana sobre l’escenari i 
conver� r-la en un especta-
cle” explica Rubio, mo� u pel 
qual volen recordar la seva 
tasca i donar-la a conèixer 
entre el públic. L’entitat 

Com cada any, la Festa 
Major comptarà amb la 
tradicional Ballada de Gi-
tanes al carrer, una ac� -
vitat molt participativa. 
Enguany, fa 38 anys que se 
celebra aquesta actuació 
col·lectiva, una tradició 
que segueix amb molta 
força. Les Gitanes al carrer 
� ndran lloc dissabte 30 de 
juny amb una cercavila 
de les colles de l’Esbart a 
par� r de les 19.30 hores 

que s’iniciarà des de la 
rambla del Ferrocarril fi ns 
a l’Escardívol, on � ndrà lloc 
l’espectacle. 

D’altra banda, l’en� tat 
també par� ciparà en altres 
ac� vitats de les festes de 
Sant Pere, com la Ballada 
de l’Àliga i el Ball d’Home-
natge durant la missa so-
lemne a l’església de Sant 
Pere, la ballada de l’escola 
sor� nt d’ofi ci i el Seguici de 
Festa Major. / L. López

L’espectacle de l’Esbart tornarà a l’amfi teatre del Castell. / Arxiu

L’Esbart Dansaire prepara un espectacle 
ple d’homenatges per Sant Pere

rubinenca interpretarà com 
a homenatge l’obra ‘L’espa-
nyolet del Ripollès’.

Després, arribarà el torn 
de la coneguda sarsuela ‘Fa-
randola de la cançó d’amor 
i de guerra’, seguida de la 
peça ‘Veles e Vents’, poema 
d’Ausiàs March reconver� t 
en cançó per Raimon, que 
va interpretar l’Esbart de 
Rubí per primer cop durant 
la gala dels Premis Nacionals 
de Cultura 2017 celebrats a 
la nostra ciutat. Aquesta 

coreografi a de Jordi Rubio 
serà presentada per primer 
cop davant el públic rubi-
nenc, amb l’acompanya-
ment musical enregistrat 
del cantautor Roger Mas, 
tal com va tenir lloc durant 
la gala de premis.

L’en� tat rubinenca ho-
menatjarà ‘Marina’, òpera 
presentada al Gran Teatre 
del Liceu l’any 1968 amb 
coreografia d’Albert Sans, 
una peça icònica dins del 
món dels esbarts, segons 

explica Jordi Rubio. “L’han 
ballat moltíssims esbarts, 
de tal manera que la gent 
la confon amb una dan-
sa tradicional”, afirma el 
coreògraf. Amb aquesta 
actuació, l’en� tat rubinen-
ca vol recrear un moment 
molt emo� u, ja que, entre 
el públic, hi haurà l’autor de 
la dansa, Albert Sans i molts 
exdansaires de l’obra origi-
nal. Finalment, la segona 
part estarà dedicada a les 
Gitanes, peça tradicional 
que, com sempre, no pot 
faltar en qualsevol actuació 
de l’Esbart.

L’espectacle comptarà 
amb música en directe, 
amb l’actuació de la pianista 
Lluïsa Serra, interpretant te-
mes de Manuel Blancafort, 
mentre que la resta de co-
reografi es comptaran amb 
l’acompanyament musical 
de la cobla La Principal de 
Llobregat, dirigida per Jordi 
Núñez. Les entrades de 
l’espectacle a l’amfiteatre 
del del Castell tenen un preu 
de 4 euros.

35 anys de Gitanes al carrer

Espectacle Esbart
29 de juny (20.30h)
El Castell

Ballada de Gitanes 
30 de juny (20 h)
Escardívol

Els grups par� cipants sor� ran de la rambla del Ferrocarril fi ns a 
l’Escardívol en cercavila. / Arxiu



Els Castellers de Rubí ofe-
riran, com és tradició, la 
Diada castellera de Festa 
Major. L’ac� vitat � ndrà lloc 
el diumenge 1 de juliol a 
les 12 hores a la plaça de 
Pere Aguilera. Està prevista 
l’actuació dels Laietans de 
Santa Coloma, els Castellers 
de l’Adroc i els Castellers 
de Rubí.

D’altra banda, els Cas-
tellers participaran en el 
Seguici de Festa Major, que 
està previst que sur�  a les 
19.30 hores des de l’An� ga 
Estació. En arribar a l’Ajun-
tament, l’en� tat oferirà un 
pilar de quatre amb pujada 
al balcó de l’enxaneta.

Per l’edició d’enguany de 
la diada, la colla ha realitzat 
un concurs de cartells entre 
els infants de l’escola del 
Bosc. El passat divendres al 
ma�  es van fer públics els 
guanyadors del concurs de 
cartells en un acte a l’Escola 
del Bosc. Miriam Ruiz va ser 
la guanyadora del concurs, 
Sonia Viviana va recollir el 
segon premi i Noelia García, 
el tercer. El dibuix de Miriam 
Ruiz servirà per il·lustrar el 
cartell de promoció de la 
Diada castellera. / DdR

Tres colles a la Diada castellera
Diada Castellera
1 de juliol (12h)
Pl. Pere Aguilera
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A dalt, actuació castellera durant la Festa Major 2017. / Arxiu 
A baix, les guanyadores del concurs de cartells. / Cedida

REDACCIÓ

La colla de Gegants de Rubí 
té preparades diverses no-
vetats per la Festa Major de 
Sant Pere, com l’estrena de la 
nova roba dels gegantons, la 
Laia i el Galderic, i la presen-
tació d’un gegantonet. L’ac-
� vitat gegantera arrencarà, 
com és habitual, durant el 
Seguici de Festa Major.

Tot just després del Pre-
gó, el dijous 28 de juny a les 
20.30 hores, els pregoners 
lliuraran a la geganta Paula la 
toia i � ndrà lloc el tradicional 
Ball de Plaça dels gegants 
rubinencs. Serà en aquest 
moment quan la ciutadania 
podrà conèixer el nou vestu-
ari dels gegantons, que s’ha 
renovat igual que van fer els 
Gegants l’any passat. A més, 
s’estrenarà el gegantonet, 
una nova fi gura de la colla 
que estarà apadrinada per 
la gegantona Matilda, de 
l’escola Ca n’Alzamora, i pels 
gegantons de la colla Gegan-

La Trobada Gegantera és una de les ac� vitats tradicionals de Festa Major. / Arxiu

Els Gegants de Rubí presentaran un 
nou gegantonet per la Festa Major

tera de Sant Llorenç Savall. 
Un cop finalitzades totes 
les ac� vitats al voltant del 
Pregó, els Gegants dormiran 
a la Casa Gran tota la primera 
nit de Festa Major.

Divendres 29 de juny a 
les 8 hores, la colla gegantera 
oferirà les ma� nades gralle-
res pel centre del poble per 

anunciar el dia gran de la ciu-
tat. Ja a les 10 hores, � ndrà 
lloc el despertar dels gegants 
i la sortida dels gegants i 
gegantons de l’Ajuntament 
i la plantada a la plaça, on 
posteriorment realitzaran el 
ball ins� tucional davant les 
autoritats.

Tot seguit, es donarà inici 

al pe� t Seguici de Sant Pere 
amb els gegants, que fi na-
litzarà a la plaça del Doctor 
Guardiet, on � ndrà lloc l’en-
trada a ofi ci dels Gegants de 
Rubí a l’església de Sant Pere. 
Durant la missa , el Roc i la 
Paula oferiran el XXXII Ball 
d’Església dels gegants de 
Rubí, ‘La Muixeranga’. Sor� nt 

Trobada Gegantera
30 de juny (17.30h)
Centre de la ciutat

Una de les propostes 
més tradicionals de la 
Festa Major i més con-
corregudes són les fi res. 

El Mercat de Festa 
Major, amb el nom ‘Un 
passeig per la història 
dels anys vint’, es tornarà 
a ubicar a l’illa de via-
nants i, a més de les po-
pulars paradetes, tornarà 
a oferir tallers diversos i 
espectacles. A més, es 
torna a oferir el Trenet 
que passeja pel Mercat, 
amb un preu de 2,5 euros 
el � quet.

L’aparcament del Rubí 
Forma tornarà a acollir la 
fi ra d’atraccions, especi-
alment dirigida al públic 
infan� l i juvenil, i d’arte-
sania. La fi res obriran el 
dijous 28 de juny de 21 a 
3 hores; el divendres 29 
de juny i el dissabte 30 de 
juny es podran visitar de 
18 a 3 hores i el diumen-
ge 1 de juliol, de 18 a 23 
hores. / DdR

Les populars fi res 
d’atraccions i 
artesania tornen 
a l’aparcament 
de Rubí forma

de l’ofi ci, ja a les 13 hores, 
� ndrà lloc el Ball de Plaça.

Trobada de gegants
Una dotzena de colles ge-
ganteres par� ciparan en la 
XXV Trobada de gegants, 
que tindrà lloc el dissabte 
30 de juny. La trobada ar-
rencarà a les 17.30 hores a 
la plaça Pere Aguilera amb 
la plantada dels gegants, per 
després iniciar la desfi lada 
dels gegants, gegantons i 
colles participants, que fi-
nalitzarà a les 20 hores a la 
rambla del Ferrocarril, amb 
la presentació de les colles, 
els parlaments i la ballada 
dels gegants.

Entre les colles parti-
cipants hi ha la de Balsa-
reny–‘Els k+sonen’, Breda, 
Sant Andreu del Palomar, 
Masquefa, Santpedor, ‘Els 
alegres’ de Reus, el Club 
Natació de Rubí, l’escola 
25 de Setembre, l’escola Ca 
n’Alzamora, El Pinar i l’escola 
Teresa Altet.



Un Correaigües per estrenar el Bòjum
MARTA CABRERA

De la mà de la nova en� tat 
Les Anades d’Olla arriba la 
novetat més destacada de la 
Festa Major 2018: el Bòjum. 
La nova bès� a fes� va entrarà 
en acció per primera vegada 
al Seguici, tirant confeti i 
amb una banda de música 
pròpia.

L’entitat, que ha estat 
pràcticament un any per 
construir el Bòjum, ha pre-
parat un Correaigües el 30 
de juny, a par� r de les 12.30 
hores a la rambla del Ferro-
carril, on també hi haurà ac� -
vitats aquà� ques: “El Bòjum 
tirarà aigua per la trompa 
i els membres de l’entitat 
també tirarem aigua, com 
si fos una cercavila d’aigua”, 
ha explicat un dels mem-
bres de Les Anades d’Ollla, 
Jaume Comas. Els assistents 
al Correaigües poden portar 
pistoles d’aigua, ja que hi 
haurà punts amb bidons per 

fer guerra d’aigua entre els 
par� cipants i amb el públic.

Al fi nal, per acabar l’ac� -
vitat, està prevista una gran 
ruixada. “Si aquesta ac� vitat 
funciona bé i la ciutadania 

hi par� cipa, l’any vinent ho 
enfocarem com un Correai-
gües pel centre de la ciutat”, 
afi rma Comas.

A banda d’aquestes ac-
� vitats, el Bòjum també té 

prevista la seva par� cipació 
en el Correfoc, com a bès� a 
de foc. Aquesta ac� vitat � n-
drà lloc el 29 de juny a par� r 
de les 22 hores als carrers del 
centre de la ciutat.
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El centenari del tren, present a la Festa Major
Cent anys de tren
Fins al 19 de gener
An� ga Estació

REDACCIÓ

La Festa Major també � ndrà 
un racó dedicat a la com-
memoració del centenari 
de l’arribada del tren a Rubí 
que se celebra enguany. En 
primer lloc, l’An� ga Estació 
acollirà fi ns al 19 de gener 
del 2019 una exposició fo-
togràfi ca sobre l’arribada del 
ferrocarril amb el � tol ‘Cent 
anys de tren’. La mostra es 
divideix en quatre àmbits: 
Rubí abans de l’arribada 
del tren, la inauguració del 
Ferrocarril, l’esplendor dels 
anys 20 i 30, el temps de 
la guerra i la rierada, i per 
últim, en el darrer àmbit, 
mostra la història de Fer-
rocarrils de la Generalitat 

de Catalunya del 1979 fi ns 
al 1993. La mostra compta 
amb la col·laboració de FGC 
i del Grup de Col·laboradors 
del Museu de Rubí-Centre 

d’Estudis Rubinencs (GCMR-
CER). Precisament, aquesta 
en� tat instal·larà el 29 i 30 
de juny i l’1 de juliol una 
parada amb una pe� ta ex-

posició fotogràfica sobre 
l’evolució dels trens i les 
estacions. A més, també 
es podran veure maquetes 
de combois. L’objectiu de 
la mostra és complementar 
l’exposició que es podrà 
veure a l’An� ga Estació.

Es mostraran algunes de 
les fotografi es que il·lustren 
el nou exemplar del Butlle� , 
dedicat al centenari de l’ar-
ribada del tren a Rubí, i que 
està previst que es presen�  
a principis de juliol.

Tot i això, el Butlle�  es 
podrà adquirir abans, durant 
la Festa Major, a les llibre-
ries locals i a la parada del 
GCMR-CER. La parada estarà 
ubicada al passeig Francesc 
Macià de 18 a 21 hores.

Correaigües
30 de juny (12.30h)
Rbla. Ferrocarril

El Bòjum està a punt de ser presentat a la ciutadania. / Cedida

Rubí commemora enguany el centenari de l’arribada del tren. / Cedida

CRISTINA CARRASCO

Una de  les  novetats 
d’aquesta Festa Major és 
que, per primera vega-
da, els rubinencs � ndran 
l’oportunitat d’assistir a 
visites guiades al rellotge 
de l’Ajuntament per co-
nèixer el seu mecanisme i 
funcionament.

Donat l’èxit de les visi-
tes al rellotge del campa-
nar de l’església de Sant 
Pere, que es van iniciar 
l’any passat per Sant Jor-
di, el consistori ha decidit 
oferir la possibilitat de 
conèixer també el rellotge 
de l’Ajuntament.

Tots dos són rellotges 
públics, és a dir, que són 
propietat municipal. Ra-
mon Serra, de La Puntual, 
és l’encarregat del seu 
manteniment des del 1982 
i també s’encarrega del re-
llotge de les Escoles Ribas 
des del 2008.

En Ramon, que va 
aprendre l’ofi ci de rellot-
ger des dels 12 anys, ex-
plica que els dos rellotges 
públics són de la marca 
francesa Morez, que seria 

com l’equivalent a un Ro-
lex, en rellotgeria grossa. 
“Era el millor que hi havia 
en aquell moment a Eu-
ropa en aquest tipus de 
rellotges”. Tot i que no s’ha 
trobat documentació de 
quan es va instal·lar el re-
llotge de l’Ajuntament, en 
Ramon creu que devia ser 
pels anys 1925 o 1926. 

Cada setmana va a 
l’Ajuntament a donar-li 
corda i a assegurar-se que 
tot funciona com cal, com 
també ho fa amb el de les 
Escoles Ribas. El de l’esglé-
sia està motoritzat des del 
1993 perquè només tenia 
corda per un dia.

Aquest rellotger de 
vocació també explica que 
la màquina del rellotge 
de l’Ajuntament, que està 
dins d’una caseta, és més 
senzilla que la de l’església, 
que toca els quarts i les 
campanades. Malgrat això, 
recorda que és patrimoni 
del poble i que és impor-
tant que la gent el conegui 
i el valori.

Les visites � ndran lloc 
el divendres 29 de juny a 
par� r de les 11 hores.

Per primera vegada, 
la ciutadania podrà visitar 
el rellotge de l’Ajuntament

Visita al rellotge
29 de juny (11h)
Ajuntament

El rellotge de l’Ajuntament, de propietat municipal, es va instal·lar 
cap al 1925 o 1926. / Iban Coca



Nou Centre Infantil 
de 0-3 anys a Rubí

“Els Rubi’s CREA” és pi-
oner al Vallès Occidental 
en oferir als més petits 
la possibilitat d’aprendre 
creant.

Per tal d’oxigenar el 
món de l’educació, se-
guint els nostres referents 
pedagògics, Montessori, 
Waldorf, Reggio Emilia, ens 
enfoquem en les bases edu-
catives � nlandeses i posant 

un toc de creativitat, li 
diem mètode “CREA”:

La nostra metodolo-
gia ha abandonat les me-
moritzacions típiques del 
sistema educatiu de la 
il·lustració i fa èmfasis en 
el desenvolupament de la 
curiositat, la creativitat i 
l’experimentació.

No és una qüestió de 
transmetre informació, 
sinó que és més important 
aprendre a pensar.

La tipologia de classes 
es converteix en un espai 
obert on els professors 
fomenten molt la participa-
ció. Treballen molt en grup 
buscant retroalimentació 
d’ells mateixos i realitzant 
classes participatives.

Créixer en un entorn 
idíl·lic i adaptat a cada 
etapa pels més menuts. Fa-
cilitant el desenvolupament 

de cada etapa.
A més, el professor està 

constantment renovant les 
seves classes i mètodes 
d’ensenyança per atreure 
l’atenció dels alumnes, 
actualitzant i vinculant allò 
que ensenya a l’aula amb 
successos reals i formes que 
motiven als petits explora-
dors. Per això, a les classes 
mai falten llibres, música i 

“Creating your way”

Creixent
Renovant
Educant

Aprenent

racons. No existeix una vida 
dins de l’aula diferent de la 
vida a casa, intentem sem-
pre “anar de la maneta”, 
tant amb l’infant com amb 
les famílies.
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REDACCIÓ

El Foment de la Sardana de 
Rubí ha organitzat un any 
més diverses activitats al 
voltant de la sardana per 
gaudir durant la Festa Ma-
jor de Sant Pere. Enguany, 
a més, serà un any especi-
al, ja que aquest 2018 es 
commemora el centenari 
del naixement de Ricard 
Viladesau, músic i com-
positor, especialment de 
sardanes i havaneres, però 
també de ballables i un dels 
millors instrumenti stes de 
tenora de Catalunya. Vila-
desau serà el protagonista 
del tradicional Concert de 
sardanes i música per a 
cobla.

A més de parti cipar en 
el seguici de Festa Major, 
el mateix dijous 28 de juny 
a les 21 hores a la plaça 
Catalunya, ti ndrà lloc la pri-
mera audició de sardanes. 
Aquesta anirà a càrrec de 
la cobla La Principal de la 
Bisbal. Entre els temes de 
l’audició, hi haurà ‘A Rubí, 

El Holi Dolly Rubí Festi val 
de Festa Major, una de les 
propostes més noves de la 
programació, ti ndrà lloc el 
divendres 29 de juny a les 
19 hores a l’Escardívol. La 
festa, que enguany arriba 
a la seva tercera edició, 
estarà amenitzada per 
Pep&Jordi Callau i comp-
tarà amb música a càrrec 
del DJ Albert González. Les 
dues anteriors edicions 
han estat un gran èxit de 
públic.

Durant la festa Holi, es 
faran quatre llançaments 
de pols de colors guiats 
al llarg del festival. Per 
això, es recomana reservar 
una bossa per a cadascun 
d’ells. Cada persona que ho 
sol·liciti , podrà recollir un 

paquet de bosses amb pols 
Holi de manera presencial 
al Punt d’Informació de la 
Festa Major, enguany ubi-
cat al Celler, fi ns a exhaurir 
existències. També es po-
dran adquirir les bosses 
amb pols Holi el mateix dia 
de l’acti vitat en els punts de 
venda de l’Escardívol.

Per parti cipar en aques-
ta activitat, es recoma-
na portar una samarreta 
blanca i protegir-se amb 
ulleres de sol. La pols Holi 
està feta a base de midó 
(99%), colorants (0,8%) i 
aromati tzants (0,2%). És un 
producte lliure d’al·lèrgens, 
però es recomana que no 
hi parti cipin persones amb 
asma i problemes respira-
toris. / DdR

El Foment organitzarà diverses audicions de sardanes durant la Festa Major. / Arxiu

La sardana tornarà a ser una de 
les protagonistes de la Festa Major

de tot cor’ de Miquel Tude-
la i ‘Lleida, ciutat pubilla’ de 
Ricard Viladesau.

També el dijous ti ndrà 
lloc el tradicional gran Ball 
d’Envelat, una proposta ja 
tradicional a la Festa Major. 
El ball ti ndrà lloc a mitjanit 
a la plaça Doctor Guardiet 
i estarà amenitzat per l’or-
questra internacional La 
Principal de la Bisbal.

El dia de Sant Pere, di-
vendres 29 de juny, a les 
19 hores a l’església de Sant 

Pere, ti ndrà lloc el Concert 
de sardanes i música per a 
cobla, que anirà a càrrec de 
la cobla Ciutat de Girona, 
sota la direcció de Jesús 
Ventura. La primera part 
del concert estarà íntegra-
ment dedicada a la fi gura 
de Ricard Viladesau, amb 
cinc temes de lluïment 
d’un instrument en concret 
(tenora, ti ble, fi scorn, trom-
peta i flabiol). La segona 
part constarà de diverses 
peces com ‘Crit d’alerta’ de 

Miquel Serra o ‘La Gavina’ 
de Frederic Sirés.

La darrera audició serà 
diumenge 1 de juliol a les 
18.45 hores a la plaça Ca-
talunya i serà interpretada 
per la cobla Ciutat de Cor-
nellà. Entre els temes del 
programa hi ha ‘Mimosa’ 
de Vicenç Bou, ‘Vint+cinc 
de Flor de Neu’ de Carles 
Santi ago, dedicada al 25è 
aniversari de l’Escola de 
Sardanes Flor de Neu, i ‘Lla-
vaneres’ de Francesc Mas.

L’Escardívol s’omplirà de colors 
amb el festi val Holi Dolly

Concert de sardanes 
i música per a cobla
29 de juny (19h)
Església de Sant Pere

Holi Dolly 
29 de juny (19h)
Escardívol

La festa és un espectacle de música i colors. / Arxiu
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Hi haurà autobús urbà nocturn 
totes les nits de la festa gran
Hora d’inici tots els dies de 
Festa Major (28, 29, 30 de 
juny i 1 de juliol): 
-22h

Hora �  de servei:
-Dia 28, � ns les 4h
-Dia 29, � ns les 5h
- Dia 30, � ns les 6h
-Dia 1 de juliol, � ns les 
12h
 
Línia Centre – Castellnou, 
Castellnou – Centre
-Recorregut com la L3 del 
bus urbà a Castellnou, fent 

les mateixes parades del bus 
urbà a la banda d’urbanitza-
cions. Les parades del cen-
tre són dos: Joan Puig (la 
més propera a Rubí Forma) i 
rotonda de l’Escardivol. 
-Sortides des de Centre: 
la primera sortida de Joan 
Puig / Escardívol cap a 
Castellnou serà a les 22h, i 
cada hora � ns la � nalització 
segons dia.

D’altra banda, les sorti-
des des de Castellnou cap al 
Centre seran a partir de les 
22.30h, i cada hora � ns la 

� nalització segons dia.

Línia Centre – Sant Muç/
Can Solà, Sant Muç/Can 
Solà. Centre
-Recorregut com la línia 7 
a Sant Muç – Can Solà, fent 
les mateixes parades del bus 
urbà a la banda d’urbanitza-
cions. Les parades del cen-
tre són dos: Joan Puig (la 
més propera a Rubí Forma) i 
rotonda de l’Escardívol. 

La primera sortida de 
Joan Puig / Escardívol cap 
a Sant Muç-Can Solà serà a 
les 22.30h, i cada hora � ns 
la � nalització segons dia.

Les sortides des de Can 
Solà cap al Centre seran a 
partir de les 23h, i cada 
hora � ns la � nalització se-
gons dia.

Les sortides del Centre 
(Joan Puig i Escardívol) cap 
a Castellnou i Sant Muç, 
sortiran cada mitja hora, 
donant servei comú a Plana 
del Castell, Can Fatjó i Sant 
Jordi Parc amb freqüència 
d’anada i tornada cada 30 
minuts.

Gots reuti litzables i retornables, 
durant la Festa Major 2018
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí torna-
rà a repeti r l’experiència que 
ja va impulsar l’any passat 
de promoure l’ús de gots re-
uti litzables.

L’objecti u d’aquesta me-
sura és sensibilitzar la ciuta-
dania sobre la gran quanti tat 
de residus que es generen 
en actes de gran format, 
com és el cas de la Festa Ma-
jor, i intentar reduir l’impac-
te ambiental.

El got, que serà lliure 
de bisfenol –un producte 
químic uti litzat per fabricar 
plàsti cs i que genera contro-
vèrsia– es podrà adquirir als 
bars per 0,50 euros. La ciu-
tadania també pot optar per 
portar el seu got reuti litza-
ble des de casa sempre que 
sigui de la mateixa capacitat 
que el got ofi cial, de 300 ml.

En aquesta ocasió, els 
gots també seran retorna-
bles i es podran portar en un 
espai habilitat a l’Escardívol 
per tal de rebre el reinte-
grament de l’import. “Amb 
aquesta mesura pensem que 

La ciutadania podrà recuperar els 0,50 euros que costa el got un cop 
el retorni a l’espai habilitat a l’Escardívol per a aquesta fi nalitat.

reduirem més la generació 
de residus. L’any passat, mol-
ta gent es va oblidar el got a 
casa i n’havia de comprar un 
altre, així s’acumulaven gots 
que no es tornaven a fer ser-
vir. Aquest any es podrà re-
tornar i recuperar els diners 
i l’endemà tornar-lo a com-
prar”, ha explicat el regidor 
de Medi Ambient, Moisés 
Rodríguez. Al fi nal, l’objecti u 
és minimitzar la producció 

de residus. Es calcula que 
l’ús d’aquests recipients aju-
da a estalviar 77.000 gots 
compostables en forma de 
residus, que és el que es va 
generar fa dos anys.

També es podran com-
prar portagots amb pinça 
per 0,50 euros i una cinta 
per un euro. A més, tant a 
l’Escardívol com a l’espai Sal-
vador Allende hi haurà punts 
d’aigua per netejar els gots.

English, deutsch, français

H ELLO INTERNATIONAL 
SCHOOL mas de veinticinco 
años dedicados a la enseñanza 
de idiomas.

En HELLO INTERNATIONAL 
SCHOOL realizamos esfuerzos para estar 
constantemente al día en lo que se refi ere 
a la enseñanza de idiomas, y así facilitar el 
trabajo a los alumnos. El hecho de contar ya 
con más de 25 años de experiencia en Rubí 
confi rma que se está realizando un buen 
trabajo y que los estudiantes lo corroboran 
con su asistencia año tras año.

La confi anza depositada por los alum-
nos que acuden a HELLO INTERNA-
TIONAL SCHOOL es para nosotros 
un revulsivo, la motivación necesaria para 
desarrollar un trabajo de dedicación a la 
docencia y a la enseñanza de idiomas. Ello 
hace que intentemos mantener un nivel de 
exigencia en cuanto a los objetivos que nos 
marcamos sin perder la plena disposición 
para que el proceso de aprendizaje se lleve a 
cabo de la manera más amena y efi caz para 
el estudiante.

H E L L O  I N T E R N AT I O N A L 
SCHOOL cuenta con una plantilla de 
profesionales altamente cualifi cados para la 
enseñanza y plenamente dedicados a dicha 
tarea, que centran sus esfuerzos en que los 
alumnos consigan aprender de la forma más 

sólida posible. La plena disponibilidad de 
las instalaciones, biblioteca, videoteca, etc. 
por parte de los estudiantes hace que éstos 
posean aún más recursos para poder realizar 
su trabajo de la manera más completa.

De antemano, agradecemos la confi anza 
que nos dispensan.

Texto cedido por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL
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Takes the City
30 de juny (23h)
Pl. Salvador Allende

Els joves de la ciutat fan seva 
la plaça Salvador Allende
REDACCIÓ

El jovent de la ciutat s’ha 
organitzat per presentar un 
conjunt de propostes fes� -
ves durant els dies de Festa 
Major a la plaça de Salvador 
Allende. Accions reivindica-
� ves, concerts, espectacles 
i actuacions de dansa són 
algunes de les propostes 
pensades pels més joves.

L’espai donarà el tret de 
sor� da a les ac� vitats el 28 
de juny a les 21.15 hores 
amb l’Olímpic Gays, que 
inclourà la lectura del mani-
fest del Dia Internacional de 
l’Orgull LGTBI i el Night Pride, 
amb les actuacions d’Hydro-
genesse i The Tripletz a par� r 
de mitjanit. A més, durant la 
nit es farà una pintada al ter-
ra de la plaça amb els colors 
del moviment LGBTI.

El 29 de juny hi haurà 
ac� vitats espor� ves i el Co-
oking Mix i a par� r de les 23 
hores està previst el Rock 
Km 0, amb les actuacions 
d’Imperio Marioneta, Límite, 

Penkas DS, Batec i Violeta. Es 
tracta de grups de Rubí i ro-
dalies i amb molta presència 
femenina.

El 30 de juny hi haurà un 
vermut musical a les 12.30 
hores a càrrec d’Eric Mo-
yano, La SoniK Dj’s, Hariatz 
i Godac. Aquell mateix dia 
estan previstes activitats 
d’exhibició, classes magis-
trals i el concert de Festa No 
Major a càrrec de Jeebli a les 

22 hores.
A par� r de les 23 hores, 

el protagonisme serà per la 
proposta musical La SoniK 
Takes the City, amb actuaci-
ons de Chapaos a la Nueva, 
Xiroi, Urfabrique, Sr. Chen, 
3menyokis i Sensimillaz. Un 
conjunt d’ar� stes de gèneres 
diversos que començarà amb 
ritmes més pausats per aca-
bar amb tons més animats.

Pel que fa a l’1 de juliol, 

hi haurà un vermut musical a 
càrrec de Sergi Estella i Trave 
Cigar & Mr. Praiets a les 12 
hores. A les 18.30 hores està 
prevista l’actuació de la can-
tautora Carla Collado i poste-
riorment el Tastet d’Es� u, on 
es podran sen� r versions de 
les millors cançons de l’es� u 
de tots els temps.

Per úl� m, a les 21.45 ho-
res es farà la presentació de 
la tercera edició de l’Infest, 
el Fes� val Internacional de 
Curtmetratges de Terror, Fan-
tàs� c i Freak, previst pel 13 i 
14 de juliol. Està previst que 
es projec� n 4 curtmetratges 
de l’edició del 2017 que han 
estat triats pel jurat.

Totes les ac� vitats que es 
faran a la plaça de Salvador 
Allende estan impulsades 
per l’Associació de Músics de 
Rubí, Arkam, el Centre Rubi-
nenc d’Alterna� ves Culturals, 
La SoniK, Other, Vicente 
Ferrer, Associació Senegam-
bia, ACSOT, Karambenor 
Di Kassofor i Associació de 
Mandegane.

Fotografi a Viva
30 de juny (13h)
1 de juliol (13h)
Pl. An� ga Estació

30 de juny (22.30h)
El Castell
4€

L’Obrador oferirà grans cors 
d’òpera i àries de concert

REDACCIÓ

El concert de Festa Major 
de l’Obrador Coral girarà en 
aquesta edició al voltant dels 
grans cors d’òpera i àries de 
concert. Aquest és el tema 
triat per l’en� tat, que cada 
any ofereix un gran concert 
a l’amfi teatre del Castell. En 
aquesta ocasió, l’espectacle 
serà el 30 de juny a les 22.30 
hores i el preu per assis� r-hi 
serà de 4 euros.

El repertori inclou aquells 

grans cors d’òpera i àries 
de concert que l’Obrador 
considera més representa-
� us, amb autors, èpoques 
i intencions variades. Hi 
haurà intervencions de grans 
veus i registres en boca de 
grans cantants, alguns dels 
quals venen del Gran Teatre 
d’Òpera del Liceu, i també hi 
haurà dos pianistes de cate-
goria que acompanyaran els 
cantaires.

Des de Mozart fi ns a Puc-
cini, passant per Donize�  , 

Rossini i Verdi, hi haurà un 
recorregut musical profund 
que farà les delícies dels 
amants de la música clàssica 
i el món de l’òpera.

L’Obrador ha preparat 
amb molta cura aquest con-
cert amb la intenció que el 
públic també hi pugui par-
ticipar, cantant, en alguns 
moments, conjuntament 
amb els cantaires. Tot ple-
gat per oferir un espectacle 
musical amè, de qualitat i 
par� cipa� u.

El Grup Fotogràfic El Gra 
oferirà durant els dies de 
Festa Major un reportatge 
de les activitats de Sant 
Pere, unes imatges que 
seran exposades l’endemà 
davant de l’An� ga Estació. 
En aquesta ocasió, les fo-
tografi es es podran veure 
el 30 de juny i l’1 de juliol. A 
més, el 8 de juliol es podran 
veure exposades imatges 
de tota la Festa Major.

A banda de la Fotogra-

fi a Viva, que El Gra realitza 
des de fa anys, l’entitat 
també oferirà una exposició 
col·lectiva dels membres 
del Gra. Es tractarà d’una 
seixantena de fotografi es 
muntades en panells de 
2x2 m i que representaran 
l’estil fotogràfic personal 
dels socis d’El Gra. 

Aquesta mostra estarà 
exposada durant els dies 
de la Festa Major a la plaça 
Pere Esmendia. / DdR

La plaça tornarà a ser punt de trobada del jovent. / ARxiu

El concert de l’Obrador és una de les grans cites de la Festa Major. / Arxiu

Fotografi a viva i una mostra 
col·lec� va al carrer

La Fotografi a Viva és una proposta consolidada. / Arxiu
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REDACCIÓ

L’Ateneu tornarà a ser un 
dels escenaris preferits del 
jazz durant la Festa de Sant 
Pere de la mà de l’Associació 
per a la Recerca d’Acords 
i Folklore imaginari, que 
impulsen les XVII Jornades 
de Jazz a Rubí, amb quatre 
actuacions musicals.

Les jornades arrencaran 
el 28 de juny a les 23 hores, 
amb l’actuació d’Smack Dab 
als jardins de l’equipament 
municipal. El grup, liderat pel 
músic Joan Casares, oferirà 
un concert de jazz amb tocs 
de swing.

El 29 de juny hi haurà jazz 
en versió doble. A les 12.30 
hores als jardins de l’Ateneu, 
hi haurà un vermut musi-
cal amb Laia Porta Swing 
Fourtet, amb un repertori 
de clàssics del gènere, pin-
zellades de blues i peces 
contemporànies. A les 20.30 
hores, la música es traslla-
darà al pa�  de l’Ateneu amb 
un concert de la rubinenca 
Carolina Alabau i, tot seguit, 
hi haurà un concert de Geni 
Barry Trio & Sabine van Wa-
esberghe. Barry, considerat 

Actuacions musicals de jazz i blues

el millor vibrafonista de la 
península, és conegut per la 
fusió de diversos es� ls i es-
tarà acompanyat per la veu 
de Van Waesberghe.

El 30 de juny està progra-
mat un nou vermut musical, 
a les 12.30 hores als jardins, 
amb Andreu Mar� nez Trio. El 
guitarrista, acompanyat per 
un baix i un bateria, oferirà 
un repertori d’influències 
blues, pop i rock progressiu 
dels anys 70.Per tancar les 

jornades, a les 12.30 hores 
als jardins, hi haurà una jam 
session a càrrec de l’Associ-
ació Jazz de Rubí i ar� stes 
convidats.

Plaça Anselm Clavé
El blues i el jazz es tornaran 
a combinar a la plaça d’An-
selm Clavé de la mà de la 
Societat de Blues de Rubí, 
de la Zejeté Jazz i de l’Espai 
Socio-Cultural L’Aurora.

El dia més destacat serà 

el 29 de juny, amb tres con-
certs a l’aire lliure durant la 
nit. El primer serà a les 20 
hores i anirà a càrrec de La 
Plaça Feliç Jazz Band, una 
formació que oferirà un 
conjunt d’estàndards po-
pulars i alegres. El quintet 
està format per Johannes 
North, Sergio Castejón, Alex 
Climent, Antonio Menéndez 
i Wenceslao Galán. A les 
21.30 hores pujarà a l’esce-
nari Daniel Higiénico amb el 
seu espectacle Blues Experi-
encie. Es tracta d’un ar� sta 
que ofereix música blues 
reivindicativa, amb un toc 
de cantautor. I, per tancar la 
nit, a les 23.30 hores serà el 
torn de Sweet Marta & The 
Blues Shakers, que oferirà un 
repertori de blues clàssics i 
elèctrics.

El 30 de juny hi haurà dos 
concerts de música rock. El 
primer serà a les 20.30 hores 
a càrrec de Renegades i el se-
gon a les 22.30 hores anirà a 
càrrec de Sin City. Per tancar 
les actuacions, l’1 de juliol hi 
haurà el concert de la can-
tautora Yàiza a les 19 hores i 
del grup de pop Toi&Moi, a 
les 20.30 hores.

Nit de jazz i blues
29 de juny (20h)
Pl. Anselm Clavé

Espectacles regionals
1 de juliol (18h)
Rbla. Ferrocarril

Mostra de les cases regionals

Les en� tats culturals regio-
nals han programat per la 
Festa Major diverses ac� vi-
tats, com ve sent habitual en 
els darrers anys.

La primera d’aquestes 
ac� vitats, � ndrà lloc el 30 
de juny a les 11 hores amb 
un taller de castanyoles i 
jotes al Centro Aragonés de 
Rubí, ubicat al carrer Mar-
coni, 10.

Una de les ac� vitats més 
destacades i esperades de 
la festa de Sant Pere és el 
fes� val fl amenc, que serà el 
30 de juny a les 19 hores a la 

plaça Doctor Guardiet i que 
anirà a càrrec de la Coordina-
dora d’En� tats Andaluses de 
Rubí (CECAR). Estarà presen-
tada per Loli Reyes i inclourà 
actuacions de grups de ball 
de les diverses en� tats fi ns 
passada la mitjanit.

La resta d’activitats de 
la cultura regional estan 
previstes per l’1 de juliol a la 
rambla del Ferrocarril.

Començaran amb una 
cercavila de la Irmandade 
Galega de Rubí, que arren-
carà al carrer Monturiol a 
les 18 hores per acabar a la 

rambla del Ferrocarril. Un 
cop allà, està prevista una 
actuació de músiques i dan-
ses tradicionals gallegues, al 
voltant de les 18.30 hores.

A les 19 hores, la Unión 
Extremeña de Rubí oferirà el 
seu popular gaspatxo i mitja 
hora més tard, hi haurà una 
actuació de danses i balls 
tradicionals extremenys.

Per últim, a les 20.30 
hores, l’espectacle anirà a 
càrrec del Centro Aragonés 
de Rubí, amb una actuació 
de músiques i danses � pi-
ques aragoneses. / DdR

B. d’Andròmines
30 de juny (11h)
Camí de St Muç

La Baixada d’Andròmines congrega un nombrós públic. / Arxiu

El jazz i el blues no faltaran a la cita de Festa Major. / Arxiu

El fes� val de la CECAR serà el dissabte 30 de juny a la plaça Doctor Guardiet. / Arxiu

L’Agrupació Escolta Guspi-
ra organitza la tradicional 
Baixada d’Andròmines, que 
arriba enguany a la 14a 
edició. L’ac� vitat arriba just 
després d’una polèmica 
amb l’Ajuntament després 
que una treballadora en 
una reunió per preparar 
la Baixada d’Andròmines 
els demanés que les noies 
anessin “més tapades”.

Polèmiques a banda, 
la Baixada d’Andròmines 
és una de les activitats 
més vistoses de la Festa 
Major i està prevista el 30 
de juny a les 11 hores al 
Camí de Sant Muç. Com 

és habitual, vehicles dis-
senyats exclusivament per 
aquesta ac� vitat baixaran 
pel carrer per par� cipar en 
el concurs. Un jurat valora-
rà que l’andròmina es� gui 
feta amb material reciclat, 
així com la seva originalitat 
i velocitat.

La inscripció té un cost 
de 3 euros per persona, 5 
euros per parella i 8 euros 
per un grup de més de tres 
persones. Les inscripcions 
es poden fer al correu elec-
trònic aeguspira@gmail.
com abans del 27 de juny o 
bé presencialment abans de 
l’inici de l’ac� vitat. / DdR

Guspira organitza la XIV 
Baixada d’Andròmines
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Plaça Ausiàs March 1, 2n 1a   
St. Cugat el Vallès   

Tel. 93 514 39 40  

Mòb. 663 852 919 

info@solerfinques.com 

www.solerfinques.com  

Aparellada de 205m2 a sud-oest! Comunitat amb piscina, 
pista esportiva i sala polivalent. En planta, sala amb sortida a 
dos jardins i cuina o�ce. En 1a planta, 4 dormitoris (1suite), 
i 2 banys. Última planta sala polivalent amb solàrium.

Can Rosés · 345.000 €

Torre de 348m2 a sur en parcel·la de 436m2 · Sala i cuina 
o�ce, les dues amb sortida al jardí · 4 habitacions dobles 
amb armaris i 2 banys · En semi-soterrani, apartament 
independent i garatge · Zona tranquil·la

Can Serrafossà · 430.000 €

Pis de 66m2 · En zona residencial i a 12min del mercat · Finca 
amb ascensor, de només 5 veïns, àmplia sala d’estar amb 
balcó, cuina o�ce, dos dormitoris dobles, un amb balcó, i 
bany · Reforma impecable per estrenar!

La Serreta · 155.000 €

Planta baixa de 90m2 a 3min FGC i prop de tots els serveis · 
Sala menjador i cuina o�ce, amb sortida a pati interior (ideal 
per emmagatzematge) amb safareig, lavabo i 3 hab. dobles, 
bany complet · Plaça de garatge · Per entrar!

Centre · 218.000 €

Casa de poble de 122m2. Sala i cuina o�ce, 3 dormitoris 
dobles, amb armaris i 2 banys. Solàrium amb boniques 
vistes. Plaça de garatge gran i traster independent. Habitat-
ge amb personalitat i molta calidesa.

Ca n’Oriol · 220.000 €

 Torre disseny 255m2, amb criteris sostenibles · Parcel·la en 
diferents nivells, barbacoa i piscina d’aigua salada · Gran 
sala, cuina o�ce amb vistes, 4 dormitoris dobles, (1suite 
amb vestidor) i 2 banys · Garatge gran · Per estrenar!

Castellnou · 395.000 €

REDACCIÓ

Fins a sis colles del foc es 
donaran cita el 29 de juny 
a les 22 hores al carrer de 
Sant Joan, des d’on sorti rà el 
Correfoc de Festa Major. No 
hi faltaran a la cita la Colla de 
Diables de Rubí, la Colla de 
Diables de la Riera, la Colla 
de Diables Rubeo Diablorum 
i la nova bèsti a festi va de la 
ciutat: el Bòjum. A més, se 
sumaran a la festa com a con-
vidades la Colla de Diables 
del Vi d’Alella i l’Associació 
Colla Ferafoc de Sant Quintí  
de Mediona.

El Correfoc recorrerà els 
carrers Santa Llúcia, Espoz i 
Mina, Murillo, Colom, Gene-
ral Prim, Virgili i Josep Serra 
i acabarà a la plaça Nova 
Estació.

Correfoc infanti l
Com no podria ser d’una altra 
manera, a la cita de Sant Pere 
no hi faltarà el Correfoc infan-
ti l, programat per l’1 de juliol 
a les 20.30 hores. La Colla de 
Diables de Riera, l’Associació 

Sis colles de Diables parti ciparan 
en el tradicional Correfoc 

Correfoc
29 de juny (22h)
Centre de Rubí

de Joves Diables de Cerda-
nyola, el Ball de Diables els 
Set Pecats Capitals de la Pobla 
de Mafumet, els Diables de 
Banyeres del Penedès i els Pe-
tardons i Petardones de Sant 
Feliu de Llobregat recorreran 
els carrers de Rubí.

La sortida del Correfoc 
per als més menuts comen-
çarà a la plaça d’Onze de 
Setembre i conti nuarà pels 
carrers Sant Isidre, Sant Pere, 

de la Creu, Rafael Casanova, 
Justí cia, Doctor Robert i fi -
nalitzarà a la plaça de Pere 
Aguilera.

Abans de l’inici del Cor-
refoc infanti l, està prevista la 
Tabalada, a càrrec de Tronats 
del Tabal dels Diables de la 
Riera, els Batabanyuts, Explo-
sión Rítmica, Peti ts Musicae, 
els Tabals dels Diables de 
Banyeres del Penedès i Tabals 
Ball de Diables Set Pecats 

Capitals. En aquest cas, la 
Tabalada sorti rà de la plaça 
de Pere Aguilera, conti nuarà 
pels carrers Doctor Robert, 
Justícia, Rafael Casanovas, 
el passeig Francesc Macià, 
el carrer Montserrat, Sant 
Jaume, Sant Cugat i la plaça 
Onze de Setembre. Un cop a 
la plaça, a les 20 hores, ti ndrà 
lloc una Tabalada estàtica, 
per escalfar els motors abans 
del Correfoc infanti l.

Piromusical
1 de juliol (23h)
Escardívol

L’espectacle piromusical 
posarà el punt final a la 
Festa Major de Sant Pere. 
Serà el colofó a més de 
200 acti vitats realitzades, 
principalment, entre el 28 
de juny i l’1 de juliol. El 
piromusical està previst el 
diumenge 1 de juliol a les 
23 hores i es podrà seguir 
des de l’Escardívol i els 

voltants. Com és habitu-
al, el piromusical inclourà 
cançons dels grups i arti stes 
que formen el cartell de la 
Festa Major i especialment 
del festi val musical RRan-
dom. Abans del piromusi-
cal, es reparti ran bengales 
entre el públic per tal que 
aquest pugui parti cipar de 
l’espectacle. / DdR

L’espectacle piromusical 
tancarà la Festa Major

L’espectacle de foc i música clourà la festa gran. / Arxiu

El Correfoc comptarà amb la parti cipació per primer cop del Bòjum. / Arxiu



ENTREPANS

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

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

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

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

ARROSSERIA

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

BAR MUSICAL

BRASERIA

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

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

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

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

CAFETERIA

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

CUINA 

CASOLANA

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

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

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

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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CUINA 

URUGUAIANA
PIZZERIA

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

PRODUCTES 

GALLECS

TAPES

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

Bar Rambla
c. Francesc Rovira. 10

FRUITERIA

CUINA 

JAPONESA

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

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

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

QUE VAGI DE GUST!
Los Torreznos
Av. Josep Ferrer i Domin-
go, 12 L-1
T. 93 126 75 56
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GUÀRDIES NOCTURNES

JUNY 2018

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

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

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

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

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

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

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

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

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43

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

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

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

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

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

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

PARRILLA Xercavins, 2  Zona església de Sant Pere  93 699 13 05 

LOZANO  Passeig Les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 

PONT  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 

PROGRÉS  Verge de Fàtima, 13  Davant congelats La Sirena  93 697 79 93 

RUIZ  Ctra. Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 

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

XAPELLI  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

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

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

10.

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

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
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Llavors per incorporar 
a la teva dieta
Aquests ingredients han 
arribat a converti r-se en un 
element indispensable en 
alguns plats i restaurants. 
Però hi ha molts altres ti -
pus de llavors, a part de les 
conegudes pipes de gira-
sol, i cadascuna d’aquestes 
aporta uns valors nutriti us 
diferents:

1. Les pipes de carbassa 
ajuden a contrarestar els 
nivells baixos d’estrògens, 
per la qual cosa poden 
ajudar les dones en l’etapa 
de la menopausa, contro-
lant els fogots, millorant 
l’estat d’ànim i atenuant 
les migranyes. També són 
beneficioses pel sistema 
cardiovascular, equilibrant 
els nivells de colesterol; i 
prevenen dels problemes 
de pròstata. 

2. La quinoa és una lla-
vor amb alts conti nguts nu-
triti us: té molta proteïna, és 
rica en calci, magnesi i man-
ganès, i és una bona font de 
vitamina B i E i fi bra.

3. Les llavors de cànem 

són riques en proteïna, 
àcids grassos i vitamina E. 
El seu alt nivell de fi bra i 
la varietat d’amonoàcids 
essencials i fi tosterols que 
conté fan que sigui conside-
rada un súper aliment.

4. Altament energèti-
ques i riques en omega 3 
i antioxidants, les llavors 
de chia són recomanades 
per millorar el rendiment 
esporti u i una opció per dis-
minuir la ingesta de sucre. 
A més, la seva versati litat fa 
que es puguin incorporar a 
molts plats: des de batuts 
fi ns a hamburgueses.

5. Amb importants com-
ponents nutricionals com el 

caci, el magnesi, el zinc, la 
fi bra, el ferro, la vitamina 
B1 i el fòsfor, les llavors de 
sèsam poden combatre el 
colesterol dolent. En gene-
ral, poden ajudar a prevenir 
molts problemes de salut, 
infl uint en els símptomes 
premenstruals.

6. Les llavors de lli aju-
den a controlar la hiperten-
sió i el colesterol i redueixen 
el risc de patir malalties 
hepàti ques. A part, l’oli de 
lli fermentat s’ha provat 
efi caç en el tractament de 
la dermati ti s atòpica quan 
s’aplica sobre la pell.

AMIC - Redacció
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Vista Cansada?
Què és?
La presbícia o vista cansada 
és la di� cultat que té l’ull per 
enfocar els objectes de prop. 
Normalment, el cristal·lí can-
via la seva forma i s’adapta en 
enfocar objectes de prop i de 
lluny. Això és el que es coneix 
com l’acomodació de l’ull. 
Amb l’edat, el cristal·lí perd 

progressivament la seva elas-
ticitat natural i es torna 
menys � exible i més rígid. 
Això provoca una pèrdua 
progressiva de la capacitat 
d’acomodació i apareix la 
presbícia o vista cansada. 
Generalment, es manifesta 
a partir dels 40 anys i evolu-
ciona amb el pas del temps 
estabilitzant-se al voltant 
dels 60 anys. Es calcula que 
al nostre país pateixen pres-
bícia el 80% dels majors de 
45 anys i el 98% dels majors 
de 65 anys.

Quins són els símptomes?
Els símptomes de la presbícia 
són:
·Falta de nitidesa en la visió 
de prop,
·Fatiga visual, 
·Mal de cap i 
·Cansament en realitzar tas-
ques que requereixen veure 
de prop. 
Un dels símptomes més evi-
dents de la presbícia és la 
necessitat d’allunyar qualse-

vol objecte de lectura (per 
exemple un llibre) per tal 
d’arribar a enfocar i poder 
llegir correctament.

Com es pot corregir?
La presbícia es pot corregir 
amb ulleres o lentilles per 
veure de prop o mitjançant 
la cirurgia. La cirurgia de la 
presbícia ofereix uns resul-
tats de� nitius i permanents. 
Consisteix en extreure el 
cristal·lí i reemplaçar-lo per 
una lent intraocular que 
permet recuperar la visió 
perduda. És important saber 
que un pacient operat de 
presbícia no tindrà mai ca-
taractes, ja que el cristal·lí 
afectat ha estat substituït 
per una lent intraocular que 
no pot tornar-se opaca.

Tipus de lents
Hi ha tres tipus de lents 
intraoculars per a l’operació 
de la presbícia, depenent 
del defecte refractiu i de les 
necessitats visuals de cada 

persona:
·Lent TRIFOCAL: És una lent 
artificial intraocular que 
corregeix els tres tipus de 
visió (lluny, intermitja i de 
prop). Aquest tipus de lents 
permeten al pacient veure 
tant de lluny com de prop 
sense necessitat d’utilitzar 
ulleres.
·Lent TRIFOCAL TÒRICA: Es 
tracta d’una lent trifocal 
(com l’anterior) que a més a 
més corregeix l’astigmatisme 
quan aquest és superior a 1 
diòptria.

·Lent de RANG ESTÈS: Es 
tracta d’una lent especial per 
a pacients que necessiten 
prioritzar la visió de lluny 
mantenint la visió intermit-
ja. És una lent ideal per a 
conductors, pilots i perso-
nes que practiquen esports 
cinegètics.
Depenent de cada cas, el 
metge oftalmòleg és qui in-
dicarà al pacient quina lent 
és la més adient.

Com és la cirurgia?
La cirurgia de la presbícia 

és segura, ràpida i precisa. 
Es tracta d’una cirurgia am-
bulatòria que no requereix 
hospitalització i, per tant, 
el malalt pot anar a casa 
seva després de l’operació. 
No és aconsellable operar 
els dos ulls en el mateix acte 
quirúrgic per raons de segu-
retat i e� càcia. Normalment, 
se solen deixar passar uns 5 
dies entre una intervenció 
i l’altra. 

¿Quina edat he de tenir per 
operar-me?
A partir dels 50 anys en 
endavant és un bon moment 
per valorar cada cas i operar-
se. Les raons per operar-se 
van des de motius estètics 
i de comoditat (no haver de 
dependre d’unes ulleres cada 
cop que volem llegir), � ns a 
motius professionals, ja que 
algunes activitats com la de 
pilot, militars o marins no 
permeten l’ús de les ulleres.

Clínica Oftalmològica Rubí

Dra. Elena Rusiñol, 
especialista en cirurgia 

refractiva i glaucoma
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Combatre les arrugues

Remeis per 
a les varius

Un dels factors que acce-
leren l’envelliment de la 
pell i, per tant, l’aparició 
d’arrugues i potes de gall és 
l’alimentació.

Els aliments ideals per 
mantenir una pell jove du-
rant més temps són:
· Alvocat: fruita rica en 
vitamina E, antioxidant i 
protector davant d’agents 
externs.
· Colifl or, bròcoli, rave i en 
general totes les crucíferes: 
perquè afavoreixen la cura 
de les toxines i mantenen 
intactes els enzims.
· Gingebre, imprescindi-

Tractaments naturals per a 
les venes varicoses

· Extracte de castany 
d’Índies (Aesculus hippocas-
tanum): el component acti u 
d’aquest extracte és un com-
post anomenat escina, que 
sembla bloquejar l’allibera-
ment d’enzims que danyen 
les parets capil·lars.

· Extractes d’escorça de 
pi (Pinus mariti ma) i llavor 
de raïm (Viti s vinifera): con-
tenen uns anti oxidants ano-
menats OPC que semblen 
enforti r l’estructura del teixit 
connecti u dels vasos sangui-
nis i reduir la infl amació.

· Galzeran (Ruscus acu-
leatus): és una planta de la 
família de les liliàcies, que 
conté ruscogenines, uns 
components que es creu 
que enforteixen el col·lagen 
de les parets dels vasos 
sanguinis i milloren la cir-

ble: és un aliat 
del  s istema 
circulatori, un 
dels proble-
mes més fre-
qüents en les 
persones grans 
que afavoreix 
l ’e n v e l l i -
ment.
· All: és 
el millor 
a m i c 
del cor. 
U n a 
alimentació amb all afavo-
reix el ritme cardíac i el bon 
funcionament del cor, per la 

culació.
· Reflexologia: és una 

manera de treball corporal 
que se centra principalment 
en els peus i redueix signi-
fi cati vament l’infl ament en 
les cames.

Remeis per alleugerir les 
varius

·  Les mitges de compres-
sió milloren la circulació.

· Eleveu les cames per 
sobre del nivell del cor sem-
pre que sigui possible.

· Eviteu passar llargs pe-
ríodes asseguts i dempeus, 
perquè això posa pressió 
addicional sobre les venes 
de les cames.

· Feu exercici (caminar, 
bicicleta, nedar) i controleu 
el pes per millorar la circula-
ció sanguínia.

euroresidentes.com

qual cosa el bombeig 
de la sang i el nivell 

de colesterol seran 
regulars, fet que 

impedirà l’acu-
mulació de 

greixos en 
l’organisme 
i, per tant, 
en la pell.

· Les nous i, 
en general, 
la  f ruita 
seca: per-

què són una font impor-
tantí ssima de minerals com 
el magnesi, zinc, potassi, 
seleni i coure.
· La soja: reguladora d’estrò-
gens per excel·lència.
· La síndria, incloent les 
llavors: són una font d’hi-
dratació natural per a la pell, 
que n’afavoreix la brillantor 
i la suavitat.

euroresidentes.com

és un aliat 
del  s istema 
circulatori, un 
dels proble-
mes més fre-
qüents en les 
persones grans 
que afavoreix 
l ’e n v e l l i -

 és 
el millor 

qual cosa el bombeig 
de la sang i el nivell 

de colesterol seran 
regulars, fet que 

impedirà l’acu-
mulació de 

greixos en 

· Les nous i, 



Estil decoratiu nòrdic Decoració de terrasses

Nascuda fa cent anys en els 
països escandinaus, la deco-
ració d’estil nòrdic continua 
tan vigent com el primer dia. 
Segurament, perquè com-
pleix perfectament els ob-
jectius de regalar amplitud, 
lluminositat i frescor fi ns i tot 
als espais més foscos.

Una de les claus d’aquest 
estil té a veure amb les línies 
depurades en ambients dià-
fans. A l’hora de distribuir els 
espais, l’estil nòrdic imposa 
una gran norma d’obligat 
compliment, els espais, com 
més oberts, millor.

Si vivim en un edifici de 
pisos en què al màxim a 
què podem aspirar per sen-
tir-nos a l’exterior és a una 
terrassa, convé que aquesta 
estigui totalment preparada 
per als moments en els quals 
l’hàgim d’utilitzar.

Per al millor aprofita-
ment de la terrassa, cal 
tenir en compte diversos 
aspectes. El primer és com 
incideix el sol i el número 
d’hores que podrem gau-
dir-ne. També resulta molt 
important la proximitat a 
altres edifi cis, a un parc o a 
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Així, trobem que es trac-
ta d’una decoració ideal per 
a espais grans, però també 
per a petits apartaments tipus 
loft o golfes àmplies. A això 
ajuda que els dissenyadors 
nòrdics acostumen a tenir 
sempre en ment espais de 
doble ús.

Així, el menjador és tam-
bé taula de treball; o el saló, 
habitació de jocs infantil. 
Potser per això, el nòrdic 
sigui un estil de poques 
peces grans i prefereixi els 
mobles auxiliars, perquè 
poden moure’s d’un costat a 

l’altre i crear nous espais en 
un moment.

El metall i la fusta són els 
elements bàsics, encara que 
gràcies a la seva lleugeresa 
a poc a poc es va introduint 
el plàstic. 

Sens dubte, el color pro-
tagonista és el blanc, ja que 
un dels objectius d’aquest 
estil és aconseguir donar 
lluminositat a l’espai. 

Aquesta opció és esquit-
xada per notes de color en 
suaus pastel.

decorainteriorismo.com 

una autopista. Depenent del 
nostre entorn, tant la calor 
com el soroll que tindrem a 
la terrassa, serà diferent.

El primer que haurem 
de tenir en compte en la 
decoració de la terrassa 
seran els elements que col-
locarem perquè ens pro-
porcionin ombra. Aquests 
elements també faran una 
efi caç tasca protectora sobre 
els elements decoratius, així 
com també aconseguiran 
fer baixar la temperatura. 
Dins de l’àmplia varietat 
d’acce ssoris que podem 

trobar, podríem optar per 
un element de posar i treure, 
com pot ser un tendal o un 
para-sol. Així, disposarem 
de sol o ombra sempre que 
vulguem.

A les terrasses per a 
l’estiu, cada vegada tenen 
major pes els mobles per a 
exterior. Tinguem molt en 
compte l’espai real amb el 
qual comptem, ja que això 
ens ajudarà a realitzar un 
disseny i distribució ade-
quats.

decorainteriorismo.com
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Llar, dolça llar

Instal·lar un aire condicionat Cura de les plantes d’interior

Hi ha diferents tipus d’aire 
condicionat i a l’hora d’es-
collir dependrà de quin sigui 
el nostre objectiu: refredar 
una sola habitació, posar 
aparells d’aire condicionat en 
diversos dormitoris...

D’entre les ofertes en aire 
condicionat ens trobarem amb 
unitats d’aire condicionat de 
finestra, unitats de paret, 
sistemes portàtils, aparells de 
climatització central per a tot 
l’habitatge, aire condicionat 
per conductes, climatitzadors 
de sostre, etc.

Fa uns anys, els aparells 

Davant la manca en molts 
habitatges de jardins o fi ns 
i tot de balcons, les plantes 
d’interior, com a petita repre-
sentació de la natura enmig 
de la ciutat, prenen posicions 
dins les llars.

No hem d’oblidar, però, 
que les plantes d’interior 
també són elements vius i 
que per tant tenen les seves 
necessitats climàtiques, de 
llum, de nutrients i d’aigua. 
Hem de saber triar, doncs, el 
lloc on situar-les, i en aquest 
sentit, la llum és del més 
important i delicat: un excés 
de llum pot tornar les fulles 
grogues i poca llum pot fer 
que la planta es marceixi. 
Situar una planta que ha estat 
a l’ombra de cop i volta sota 
un sol de justícia pot resultar 
fatal.

És convenient fer mitja 
volta regularment a la planta 
perquè tota ella vagi rebent 
la mateixa llum, perquè si 
no, molt probablement es 
torçarà per cercar-la. Les 
plantes necessiten moltes 
hores de llum al dia, però si 
no és natural també pot servir 
l’artifi cial. 

La neteja és una altra 

d’aire condicionat de fi nestra 
eren els predominants, però 
avui en dia el que mana són 
els sistemes de split o de 
paret, que consten d’una o 
més unitats interiors i una 
unitat exterior on es troba el 
compressor.

Els sistemes de climatit-
zació de terra, aparells d’aire 
condicionat de conductes o 
els centrals tenen més com-
plexitat a l’hora d’instal·lar-
los, per la qual cosa el seu 
cost és més gran. 

Una unitat petita no tin-
drà potència suficient per 

refredar l’habitació en un 
dia calorós i una unitat gran 
refredarà l’habitació massa 
ràpid i elevarà la humitat de 
l’ambient.

Per això, recomanem que 
un professional certificat i 
expert en instal·lacions d’aire 
condicionat faci un estudi 
exacte del lloc on s’ha de col-
locar l’aparell climatitzador, 
perquè us assessori sobre les 
característiques precises que 
haurà de tenir el vostre apa-
rell d’aire condicionat.

decoraryreformar.com

qüestió important. Jesús 
Morales, enginyer tècnic 
agrícola, explica que “una 
neteja regular és molt be-
neficiosa per a les plantes 
d’interior, tant per salut com 
per estètica. La pols que 
s’acumula sobre les fulles 
tapa els porus per on pren 
l’anhídric carbònic i l’oxigen 
i expulsa a l’atmosfera vapor 
d’aigua i oxigen resultat de la 
fotosíntesi”.

El més convenient és fer 

servir un drap humit d’aigua 
o bé un polvoritzador també 
amb aigua, que no estigui 
gaire freda. En algunes es-
pècies concretes, però, això 
no es pot fer, ja que n’elimi-
naríem els pelets protectors 
que tenen. És important in-
formar-se bé a la fl oristeria 
i, en aquest cas, el millor per 
netejar la planta és amb un 
pinzell suau.

Per Pauta Mèdia
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

LLOGUER 
I VENDA

SE ALQUILA Piso 620.337.604
SE ALQUILA Hab. 610.467.363
SRA. Responsable con coche e 
idiomas, se ofrece para horas 
niños, mayores, cocina. T. 636 
304 490
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Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

Hace un mes, nos hacíamos 
eco del estado en el que ha-
bía aparecido Taronget. Y dos 
semanas después, la historia 
se repetí a al recibir aviso de 
un gato con un lazo trampa 
que rodeaba su cuerpo en 
una zona muy cercana, en 
una zona verde del polígo-
no industrial Cova Solera 
próximo a la riera. Y éste es 
el estado en que lo hemos 

El caso ya está en 
manos de la justi cia

encontrado. Son imágenes 
duras pero que constatan una 
realidad a la cual no podemos 
dar la espalda.

Adverti mos que esta prác-
ti ca es ilegal y está ti pifi cada 
en el código penal. Y desde 
Rodamons de Rubí ya hemos 
tomado medidas legales para 
que quien o quienes la llevan 
a cabo reciban la correspon-
diente sanción. El caso se 

ha puesto en manos de los 
organismos competentes, 
que están llevando a cabo la 
investi gación. 

Si eres testi go o ves indi-
cios de que se esté llevando a 
cabo esta acti vidad, rogamos 
lo pongas en conocimiento 
inmediato de los organismos 
competentes y también lo 
pongas en conocimiento de 
Rodamons de Rubí. 

Agents Rurals 93 561 70 00 
Policía Local Rubí 
93 588 70 92 

RODAMONS DE RUBÍ 
Contacta de lunes a viernes 
de 18 a 20 horas al teléfono 
639 679 777 o bien a través 
de email, web o Facebook: 
rodamonsderubi@hotmail.es 
www.rodamonsderubi.com 
https://www.facebook.com/
rodamonsderubi 
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REDACCIÓ

Les grades del pavelló de 
La Llana es van omplir di-
lluns de famílies per veure 
l’espectacle de final de 
curs del programa ‘Dansa 
a l’Escola’ de La Bruna, la 
Lluna i la Sol Solet, les tres 
llars d’infants municipals. 
A través d’aquest progra-
ma, el Servei d’Educació 
de l’Ajuntament i l’Esbart 
Dansaire acosten el món de 
la dansa als nens i nenes de 
0 a 3 anys. 

Els 240 infants van en-
trar al pavelló de La Llana 
amb ‘Els xatos de Sant Muç 
de Rubí’, una dansa tradici-
onal de Rubí coreografi ada 
per Albert Sans. Els dan-
saires de les tres escoles 
bressol públiques de la 
ciutat van interpretar ‘Peu 
Polidor’, ‘el Ball del Calçó’, 
el ‘Ball de Cascavells’ i el 
‘Ball de Cintes’. 

Finalment, tot l’alumnat 
va ballar ‘Una matinada 
fresca’, una creació del ru-

240 infants de les escoles bressol 
ballen a La Llana per tancar el curs

Famílies i alumnat han omplert La Llana. / Localpres

binenc Jordi Rubio. Els nens 
es van acomiadar amb ‘Les 
Gitanes’ de Rubí.

L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, va presenciar 
l’espectacle acompanyada 
de la regidora de Serveis a 
les Persones, Marta García. 
“Avui és un dia molt bonic 

pels infants i les seves fa-
mílies, el programa ‘Dansa 
a l’Escola’ és el primer con-
tacte que tenen amb la tra-
dició de la dansa tradicional 
i popular de la ciutat i des 
de l’escola aquest contacte 
es fomentarà durant tota la 
Primària”, va dir García.

El programa ‘Dansa a 
l’Escola’ és una iniciativa 
del Servei d’Educació del 
consistori a través de l’Es-
bart Dansaire de Rubí, que  
pretén introduir la dansa 
popular i tradicional cata-
lana a les escoles bressol 
des del 2014.

L’Aula d’Extensió Univer-
sitària de Rubí (AEUR) ha 
celebrat el final de curs 
2017-2018 amb un acte amb 
poemes i música als jardins 
de l’Ateneu.

L’acti vitat, oberta al pú-
blic, ha consisti t en un recital 
de poemes de Montserrat 
Abelló amb música amb la 
guitarra de Santi  Careta i la 
veu espectacular de Celeste 
Alías.

Alías ha presentat al 
públic assistent el seu llibre-
disc ‘Tot sembla tan senzill’, 

ENTITAT

L’AEUR clou el curs amb un 
recital de poesia i música

amb poemes musicats i can-
tats per ella mateixa.

Amb aquesta cloenda, 
l’AEUR dona per acabat el 
curs, tot i que encara queda 
pendent una visita cultural a 
la Maternitat d’Elna. La valo-
ració d’aquest primer any ha 
estat molt positi va. Durant 
l’acte, al qual van assisti r re-
presentants d’AFOPA, la UAB 
i de l’Ajuntament de Rubí, la 
junta de l’Aula Universitària 
va presentar el programa 
del primer trimestre del curs 
vinent. / DdR

L’acte va tenir lloc als jardins de l’Ateneu. / Cedida

DANSA

MÚSICA

La plaça Salvador Allende acull aquest 
divendres el festi val MaraKuyà de La SoniK
L’enti tat juvenil musical La 
SoniK impulsa un festival 
de diversos gèneres musi-
cals sota el tí tol MaraKuyà 
Fest, un esdeveniment que 
ti ndrà lloc aquest divendres 
22 de juny a parti r de les 17 
hores i fi ns a la 1 de la mati -
nada a la plaça de Salvador 
Allende.

La proposta vol celebrar 
el fi nal de les classes i donar 

la benvinguda a l’esti u.
En el festi val, parti cipa-

ran diverses bandes, can-
tautors i DJ rubinencs i d’al-
tres localitats properes.

Entre els artistes més 
destacats que hi parti cipa-
ran, hi ha Strangers (indie 
rock), Cantautor Mutante 
i Alba Luz (cantautors), 
StringcordZ (hard rock al-
ternati u), Jaharmony & The 

Soul Rebels (roots reggae) o 
PD Peluda i KGS (DJ).

 A més, el col·lecti u de 
DJ de La SoniK oferirà un 
escalfament a la plaça, més 
conegut al món musical 
com a ‘warm up’.

D’altra banda, durant 
tot el MaraKuyà Fest, hi 
haurà un servei de barra 
autogesti onat a preus po-
pulars. / DdR

Audició de sardanes a La Plana del Castell
El Foment de la Sardana 
de Rubí ha organitzat per 
aquest diumenge 24 de 
juny, diada de Sant Joan, 
una audició de sardanes a la 
plaça de Marquès de Barbe-
rà. L’acti vitat compta amb 
el suport de l’Associació de 
Veïns de la Plana del Castell 
i de l’Ajuntament. 

L’audició, que arren-
carà a les 19 hores, estarà 
interpretada per la Co-
bla Marinada. El programa 
consta de diferents peces, 
com ‘Aires Garriguencs’ de 
Conrad Saló, ‘La noia mati -

nera’ de Josep Blanch, ‘Apa 
Carles’ (lluïment de cobla) 
de Francesc Mas, ‘Dan-
saires rubinencs’ d’Emili 
Saló, ‘Festeig’ de Ricard 
Viladesau, ‘El sereno’ de 

Josep Coll, ‘La Vall de Ribes’ 
(sardana de l’any 2017) de 
Josep Coll, ‘Colla Arrels de 
Catalunya’ de Joan Callís’ i 
‘L’amic Frederic’ de Jaume 
Burjachs. / DdR

Cada Sant Joan, hi ha sardanes a La Plana del Castell. / Arxiu
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Antoni Bassas presenta a Rubí el seu llibre en 
homenatge als oients d’El Ma�  de Catalunya Ràdio
LARA LÓPEZ

El periodista Antoni Bassas, 
conegut principalment per 
la seva etapa com a pre-
sentador durant 14 tem-
porades del programa ‘El 
Ma�  de Catalunya Ràdio’ i 
per haver estat correspon-
sal de TV3 a Washington, 
va presentar el dijous de 
la setmana passada el seu 
llibre ‘Bon dia, són les vuit!’ 
a l’auditori del Museu Va-
llhonrat. L’acte, que va ser 
presentat per Lídia Juste, 
cap de programes de Ràdio 
Rubí, i organitzat pel Racó 
del Llibre, va ser un èxit de 
públic.

La publicació, guanyado-
ra del Premi Josep Pla 2018, 
és un assaig on explica les 
vivències com a locutor 
del programa ‘El Ma� ’, un 
refl ex de l’evolució històrica 
i polí� ca de Catalunya, on 
relata detalls i anècdotes 
sobre les entrevistes més 
cèlebres, la relació amb els 
diferents col·laboradors del 
programa o la relació entre 

Durant tot aquest 
mes de juny, s’han 
realitzat diverses 
exposicions sobre 
el 40è aniversari 
del Bòdum, l’elefant 
que l’escultor Pep 
Borràs, l’il·lustrador 
Francesc Mateu i 
altres amics del Col-
lectiu Bòdum van 
regalar l’any 1978 a 
la ciutat. Una escul-
tura que es va ubicar 
a la plaça del Doctor 
Pearson i que s’ha 
conver� t en un símbol em-
blemà� c de Rubí.

Aquest dissabte arriba el 
punt culminant de la cele-
bració amb una gran festa a 
la plaça Pearson. Començarà 
a les 10 hores amb un taller 
de dibuix per infants i una 
mostra de grafi ts amb Peta-
dos Crew i Sr. Chen. A les 11 
hores, � ndrà lloc un taller 
de construcció d’elefants de 
paper i una hora després es 
representarà un espectacle 
infan� l amb Dinamic Cres-
cendo. Ja a les 13 hores, 

Festa a la plaça Pearson
pels 40 anys del Bòdum 

CULTURA POPULAR COMUNICACIÓ

periodistes i polí� cs, entre 
altres temes. 

Aquest assaig, publicat 
a principis d’any, arriba 10 
anys després del seu abrup-
te comiat de Catalunya 
Ràdio després de desavi-
nences amb la direcció per 
renovar el seu contracte. 
Un adéu sens dubte marcat 
per les pressions polí� ques 
durant el govern del tripar-
� t a la Generalitat, com la 
polèmica frase del diputat 
socialista Joan Ferran, qui 
va dir que calia “arrencar la 
crosta nacionalista de TV3 

i Catalunya Ràdio”. Bassas 
afi rma que aquesta pausa 
de 10 anys li ha permès fer 
un relat amb més tranquil-
litat i seleccionant el que val 
més la pena, menys infl uen-
ciat pel polèmic comiat.

Antoni Bassas va afir-
mar que aquest llibre és un 
homenatge als oients, qui 
han � ngut una reacció molt 
bona en llegir-lo. “Molts em 
diuen que, quan llegeixen el 
llibre, escolten la meva veu 
i recorden el que estaven 
fent en aquell moment”, 
explica l’actual direc� u del 

Diari Ara. A ‘Bon dia, són 
les vuit’ també es tracten 
altres moments de la seva 
trajectòria periodística, 
com la seva corresponsa-
lia a Washington per TV3, 
el naixement de la versió 
radiofònica del programa 
‘Alguna Pregunta Més’, que 
li va valer el premi Ondas o 
la reacció de la seva família 
en saber que volia dedicar-
se al periodisme.

Bassas considera que 
aquest text també refl ecteix 
l’evolució del procés sobira-
nista de Catalunya durant 
una dècada, fi ns a arribar 
al 2007-2008, amb els pri-
mers moviments populars 
per defensar l’Estatut. Pel 
periodista, en aquell mo-
ment ja era força clar que 
“el sistema de fi nançament 
autonòmic era com un ves-
� t que es queda pe� t per 
Catalunya”. Bassas conside-
ra que, en aquell moment, 
la societat catalana va fer un 
pensament col·lec� u simul-
tani sobre la necessitat de 
reivindicar els seus drets.

El periodista Antoni Bassas va presentar el seu llibre acompanyat 
per la també periodista Lídia Juste. / L.L.

està prevista la presentació 
ofi cial del Bòjum, germà del 
Bòdum i bès� a fes� va de la 
ciutat, que tot just està aca-
bant d’enlles� r el col·lec� u 
Les Anades d’Olla.

D’altra banda, fins al 
30 de juny es pot visitar la 
mostra ‘Bòdum i els infants’ 
a la Biblioteca, amb treballs 
realitzats a escoles i esplais 
de Rubí.

A més, durant tot l’ani-
versari, els elefants han en-
vaït els aparadors d’algunes 
llibreries de la ciutat. / DdR

El Bòdum va nèixer fa 40 anys i s’ha con-
ver� t en un símbol de Rubí. / Arxiu
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Els artistes de l’Associació de 
Sant Galderic inauguren aquest 
divendres una exposició col·
lectiva que es podrà visitar a 
la Fundació Museu Vallhonrat 
(entrada per la plaça Montserrat 
Roig) fins a l’1 de juliol.

La mostra, que s’inaugurarà 
a les 19.30 hores, inclourà obres 
d’una vintena d’artistes i socis de 
l’entitat de diferents disciplines 
artístiques com la pintura, l’es·
cultura, el dibuix, la il·lustració 
o la fotografia. Entre els artistes 
participants, hi ha Sandra Bea, 
Quim Conca, Pep Borràs, Anna 
Tamayo, Guadalupe Villaret, 
Oriol Marco o Sergi Marcos, 
entre altres.

L’exposició es podrà visitar el 
dissabte 23 de juny de les 11.30 
a les 14 hores; diumenge 24 de 
juny, de les 11.30 a les 14 hores 
i de les 18 a les 20.30 hores; de 
dilluns 25 a dijous 28 de juny, 
de les 18 a les 20.30 hores i, 
finalment, de divendres 29 de 
juny a diumenge 1 de juliol, de 
les 11.30 a les 14 hores i de les 
18 a les 20.30 hores. / DdR

Exposició col·lectiva 
dels socis de 
Sant Galderic al 
Museu Vallhonrat

reDaCCió

Aquest 2018 fa 100 anys de l’ar·
ribada del tren a Rubí, un fet que 
va transformar la ciutat i la seva 
fisonomia, ja que les comunicaci·
ons amb ciutats de l’entorn i amb 
Barcelona passaven a ser molt 
més ràpides. Coincidint amb el 
centenari d’aquest fet històric, 
la Taula de Cultura Popular està 
organitzant una cercavila festiva 
i oberta a tothom en el marc de 
les festes de Sant Roc, que se 
celebraran el 31 d’agost i l’1, 2 i 3 
de setembre.

La desfilada estarà formada 
per persones vestides de l’època. 
Membres d’entitats com el Grup 
de Teatre del Casal Popular, Dina·
mic Crescendo, el Casal de la Gent 
Gran, la Societat Coral Unió Rubi·
nenca, la colla Petits Galzeran de 
l’Escola de Sardanes Flor de Neu i 
altres entitats de cultura popular 

Una cercavila d’època commemorarà 
els 100 anys de l’arribada del tren

Les entitats de la cultura popular i tradicional estan preparant la desfilada. / Cedida

ja preparen els seus vestits. 
A més, tothom que vulgui es 

pot sumar a la cercavila, disfressat 
amb vestuari de principis del segle 
XX, sigui amb vestit nou o amb 
roba antiga transformada. A més, 
la Taula de Cultura Popular posa 
a disposició de tots els rubinencs 
que ho desitgin l’assessorament 
a cost reduït d’Amparo Sánchez, 

modista que ha treballat amb 
vestuari de la Fira Modernista de 
Terrassa. Es pot contactar amb 
Sánchez a través del 669 929 926 
o al correu electrònic amparo·
sanchezgranell@gmail.com. 

El vestuari també es pot llogar 
a diferents establiments com Casa 
Menkes a Barcelona (Sra. Car·
men). Per a més informació, es pot 

visitar el web www.menkes.es
La cercavila estarà animada 

per la Banda Rubí Musical s.XXI, 
els Gegants i capgrossos de Rubí i 
comptarà amb una gran pancarta 
al·legòrica de l’arribada del tren a 
Rubí. La desfilada, que tindrà lloc 
el 31 d’agost a la tarda, sortirà des 
de la plaça del Doctor Guardient i 
finalitzarà a l’Antiga Estació. 

centenari del trenart

L’activitat, oberta a la participació de tothom, està promoguda per 
la Taula de Cultura Popular i tindrà lloc durant les Festes de Sant Roc

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

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

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

AgendA
································································
DivenDres 22 de juny

·40è aniversari del Bòdum
De 10h a 13h Taller de dibuix per a infants, 
taller de construcció de Bòdums de paper, 
espectacle infantil amb Dinamic Crescendo 
i presentació oficial del Bòjum. A la pl. Dr. 
Pearson.

·MaraKuyà Fest
De 17h a 1h a la pl. Salvador Allende. Amb 
Berta Morte, Cantautor Mutante i Alba Luc, 
StringcordZ, Jaharmony & The Soul Rebels, 
PD Peluda i KGS i Dj La SoniK.
Org.: La SoniK.

·Nits d’observacions astronòmiques
A càrrec d’Amics de l’Astronomia. A les 
21.30h a l’Ateneu.

·‘Aspectes psicològics dels cinc elements’
A càrrec de Margarida López. A les 19h a la 

seu de la Societat Teosòfica. 

································································
Dissabte 23 de juny

·La Trocalleria
A les 10.30h a la pl. Catalunya.

·Activitat familiar
Robòtica familiar ‘Festes d’estiu’. A les 11h 
a l’Ateneu.

·‘Teosofia explicada’
A càrrec de Pere Bel. A les 18h a la seu de 
la Societat Teosòfica.

·Revetlla de Sant Joan
A les 23.15h Flama del Canigó. 
A les 23.30h Cercavila de Trons de la Flama 
del Canigó. 
A les 23.45h Escardilarre 2018.
A les 24h Encesa de la foguera i concert de 
La Raíz.
A les 2h concert de Bribriblibli.
Org.: Diables de Rubí.
A l’Escardívol.

································································
Diumenge 24 de juny

·Audició de sardanes
A càrrec de la Cobla Marinada. A les 19h 
a la pl. Marquès de Barberà. Org.: Foment 
de la Sardana.

·Ecos del Rocío
Concert del RRandom Festival a les 21h al 
Castell. Preu: 18€.

································································
Dilluns 25 de juny

·‘Meditació de lluna plena’
A càrrec de Jesús Jurado. A les 17.30h a la 
seu de la Societat Teosòfica.

·Dani Flaco
Concert del RRandom Festival a les 21h a La 
Sala. Preu: 10€.

································································
Dimarts 26 de juny

·Las Migas

exposicions
-Exposició col·lectiva de Sant Galderic. Al 
Museu Vallhonrat. Fins a l’1 de juliol.

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

-Bòdum i els infants. Exposició a la Bibli·
oteca. Del 13 al 22 de juny.

-Bòdum i els infants. Exposició a la Bibli·
oteca fins al 30 de juny. 

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

-Sergi Marcos, del poema a la pintura. 
Pintures inspirades en l’obra de Joan 
Margarit. A l’Aula Cultural fins al 14 de 
juliol.

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

Concert del RRandom Festival a les 21h a La 
Sala: Preu: 10€.

································································
Dimecres 27 de juny

·Jaime Urrutia i Los Rebeldes
Concert del RRandom Festival a les 21h a La 
Sala. Preu: 16€.
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FUTBOL | ENTITAT

Els Veterans de l’Olímpic 
celebren el 50è aniversari 
del club amb el Be� s
Els Veterans de l’Olímpic de 
Can Fatjó van desplaçar-se 
a Sevilla durant el cap de 
setmana per disputar un 
par� t amistós amb els Vete-
rans del Real Be� s Balompié 
a l’estadi Benito Villamarín. 

Es tracta d’una de les 
activitats per celebrar el 
50è aniversari de l’Olímpic. 
El partit va acabar amb 
victòria pel conjunt verd-i-
blanc per 5-1. L’alcaldessa 

L’Infan� l A de l’Olímpic va rebre el trofeu com a campió de lliga a 
Segona Divisió Catalana. / Cedida

El Be� s i l’Olímpic, amb les autoritats rubinenques i els representants del club sevillà. / Cedida

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

Quatre atletes Sub-18 
de la UAR disputaran 
el Campionat d’Espanya
Quatre atletes Sub-18 de 
la Unió Atlè� ca Rubí (UAR) 
disputaran aquest cap de 
setmana el  Campionat 
d’Espanya, que se celebrarà 
a Gijón, en diferents mo-
dalitats. Aquest és el fruit 
d’una bona planifi cació i un 
bon treball realitzat pels at-
letes i per l’equip tècnic de 
la UAR,  David Madrid, Dani 
Mar� nez i Jairo Lorenzo.

Els atletes són Kilian 
Miras, que competirà en 
llançament de pes, modali-
tat en la qual és campió de 
Catalunya; David Jiménez, 
que lluitarà en els 100 mll i 
el salt de llargada; Jan Ba-

dia, que correrà els 2.000 m 
obstacles, prova en la qual 
es va proclamar campió de 
Catalunya, i Gerard Merino, 
que disputarà les combina-
des, modalitat en la qual va 
ser tercer de Catalunya.

Cursa a Sant Muç
Cal recordar que el proper 
dissabte 30 de juny a les 10 
hores es disputarà la Cursa 
de Sant Muç, una prova de 
5.700 m que � ndrà sor� da 
i arribada a l’Escardívol. 
Serà una de les ac� vitats 
espor� ves més importants 
d’aquesta Festa Major 
2018. / UAR

Kilian Miras, Jan Badia, David Jiménez, Gerard Merino i Jan Soler, 
atletes de la UAR. / Cedida

de Rubí, Ana M. Mar� nez, 
el regidor d’Esports, Juan 
López, i el regidor de Cultu-
ra, Moisés Rodríguez, van 
acompanyar l’expedició 
del club. Els rubinencs van 
ser rebuts pel director de 
Relacions Ins� tucionals del 
Be� s, Rafael Gordillo, i pel 
president de l’associació 
d’exjugadors del club anda-
lús, Demetrio Oliver. 

D’altra banda, el 15 de 

juny es van entregar a Bar-
berà del Vallès els trofeus 
de campions de lliga de la 

zona del Vallès Occidental. 
L’Infan� l A de l’Olímpic Can 
Fatjó va rebre el trofeu a 

campió de lliga a Segona 
Divisió Catalana, grup 47. 
Els jugadors van estar acom-

panyats pel seu entrenador, 
Daniel García, i pel delegat, 
Javier Pesado. / DdR 
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Els dos equips de l’Horitzó recullen 
el tofeu de campions de lliga

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET TIR AMB ARC | CAMPIONAT D’ESPANYA

PATINATGE | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Cinc representants d’Arquers Rubí 
par� cipen en el Campionat d’Espanya Bosc

El pa� nador Sergi Rull par� cipa 
en el Campionat de Catalunya

La jornada de cloenda de la 
temporada 2017-2018 de la Fe-
deració ACELL es va celebrar el 16 
de juny. En aquest acte, els dos 
equips de bàsquet adaptat del 
Club Espor� u Horitzó van poder 
recollir els seus trofeus, que han 
guanyat amb molt d’esforç du-
rant tota la temporada.

L’equip A ha quedat campió 
de Lliga Catalana de Primera 

Sergi Rull va par� cipar a la compe� ció. / Cedida

Cinc arquers del Club Arquers de 
Rubí, com a part de la delegació 
catalana, van par� cipar en el Cam-
pionat d’Espanya Bosc, disputat 
els dies 9 i 10 de juny a Talavera 
de la Reina, a Madrid. Més de 
250 arquers van par� cipar en la 
compe� ció.

Per part del club rubinenc, 

La localitat tarragonina 
d’Alcover va acollir l’úl� m 
cap de setmana de maig el 
Campionat de Catalunya 
de patinatge artístic en 
categoria cadet i juvenil. 
En Cadet Masculí, Sergi 
Rull, patinador del Club 
de Patinatge Artístic de 
Rubí (CPA), va par� cipar 
en la competició. Tot i 
no aconseguir medalla, 
l’experiència va ser molt 
posi� va per al rubinenc, ja 
que és la primera vegada 
que arriba a un campionat 
d’aquestes característi-
ques. / CPA Rubí

ARTS MARCIALS | TORNEIG

TRIATLÓ | AQUATLÓ

Cinc medalles pel Rubí Kwoon 
a l’Interna� onal Spanish Open 

Gran actuació de l’Òp� ms Club a l’Aquatló de Vilanova

L’International Spanish Open 
d’arts marcials, un campionat 
amateur d’arts marcials disputat 
a principis de juny a Castelldefels, 
va comptar amb la par� cipació de 
compe� dors rubinencs que van 
obtenir bons resultats. Els repre-
sentants de l’acadèmia de Rubí 
Kwoon van aconseguir dos primers 
i dos segons llocs de les categories 

L’Òptims Club Triatló va 
assolir la màxima puntuació 
per equips dels clubs de 
Primera Divisió a l’Aquatló 
de Vilanova del 17 de juny. 
Els quatre triatletes van 
assolir els 100 punts amb 
una gran actuació. Enoc 
Navarro va ser el primer a 
arribar amb un temps de 
36ʹ 57ʺ i la setena posició 
de la categoria Veterans 1. 
Només 25 segons després 

va arribar Manolo Gon-
zález, en 37ʹ 22ʺ i un altre 
podi en una espectacular 
temporada amb la segona 
posició a la categoria Ve-
terans 2. El tercer va ser 
Sergio Dávila, amb una gran 
marca de 40ʹ 13ʺ, i el quart 
en travessar la línia d’arri-
bada va ser David Ureta, 
completant l’actuació de 
l’equip amb un temps de 
42ʹ 41ʺ. / Òp� ms Rubí

Divisió i subcampió de la Copa 
Catalana de la mateixa categoria. 
Per la seva part, l’equip B també 
ha quedat Campió de Lliga Cata-
lana de Quarta Divisió i Subcam-
pió de Copa Catalana de Tercera 
Divisió – Grup B.

Una magnífica temporada 
per als dos equips, per als seus 
integrants i per la feina feta pels 
entrenadors. / CE Horitzó

infan� ls i juvenils. 
Així, Aitor Mar� nez i Raúl Gar-

cía van quedar campions, mentre 
que Dorian Sánchez, Gorka Plasin 
i Biel Ballesteros van proclamar-se 
subcampions. El torneig va acollir 
diferents modalitats d’arts marci-
als i va comptar amb la presència 
de 700 par� cipants i 4.300 espec-
tadors. / DdR

BALL ESPORTIU | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El pavelló municipal de Mataró va 
acollir diumenge el Campionat de 
Catalunya de Ball Sincronitzat i Hip 
Hop, organitzat per la Federació 
Catalana de Ball Espor� u. L’Escola 
8 Temps de Rubí va presentar-se 
al campionat amb l’agrupació 
‘Beat Girls’, en categoria infan� l. 
El grup va arribar al campionat 
com un dels favorits després de 
les bones actuacions prèvies en el 
circuit català de ball espor� u i no 
va defraudar. ‘Beat Girls’, integrat 
per 22 nenes d’entre 10 i 12 anys 
d’edat, va pujar al més alt del podi, 
la millor recompensa per l’àrdua 
formació en dansa a l’escola 8 
Temps. / DdR

El grup ‘Beat Girls’, de l’Escola 8 Temps, es 
proclama campió de Catalunya de Hip Hop

El grup ‘Beat Girls’ va aconseguir la medalla d’or del campionat. / Cedida

Enrique Flores, que va compe� r 
en Longbow Sènior, va quedar en 
la 20a posició, mentre que Eva M. 
Iglesias va ser 19a en Ins� n� u Sè-
nior. Per la seva banda, Juan Pedro 
Serrano, en Nu Sènior, va situar-se 
en una meritòria 11a posició, men-
tre que Carles Sabatés va ocupar el 
16è lloc en Nu Sènior. Finalment, 

César Flor va ser 15è en Compost 
Sènior, segons la classifi cació, tot i 
que és incorrecta perquè la posició 
correcta és l’11a. 

Tot i no poder accedir a la lluita 
per les medalles, cal destacar que 
tots els arquers han compe� t du-
rament durant tota la temporada. 
/ Arquers de Rubí 

Par� cipants a l’Aquatló de Vilanova. / Cedida
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Últi m parti t de la Copa Federació amb 
victòria i emoti u adéu a Nin Aguilar

WATERPOLO | COPA FEDERACIÓ TRIATLÓ | INFANTIL

Torna el Triatló Infanti l de Rubí, una acti vitat 
perquè els més peti ts coneguin el triatló

El triatló infanti l se celebra des del 2012. / Arxiu

NATACIÓ | TROFEU

TRIATLÓ | AQUATLÓ

Sílvia Martí , al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona

Sis triatletes del CNR, a l’Aquatló de Vilanova 

Les instal·lacions de Can Ro-
sés van acollir dimecres de 
la setmana passada l’últi m 
parti t de la Copa Federació 
de waterpolo masculí. El 
Club Natació Rubí (CNR) va 
imposar-se clarament al CN 
Poble Nou per 4-17. L’entre-
nador, Toni Aguilar ‘Nin’, que 
dies abans havia anunciat 
la seva decisió de deixar les 
banquetes, va dirigir el què 
va ser el seu darrer parti t 
com a tècnic del CN Rubí 
amb les graderies plenes, 
agraint la seva dedicació al 
club durant 34 anys. 

En fi nalitzar el parti t, el 
club va fer un homenatge al 
‘Nin’ i també a Juan Antonio 
Calero, delegat de l’equip 
durant molts anys, per la 
seva trajectòria i dedicació 
a l’enti tat. Van assisti r tots 
els presidents del club que 
han coincidit amb ell en les 
diferents etapes: Joan Ollé, 
Joan Manel Sampons, Joan 
Vinyes, David Alonso i l’actu-
al, David Orti z.

D’altra banda, el Cam-
pionat de Catalunya de wa-
terpolo en categoria cadet 

es va disputar dissabte a 
Banyoles. Els dos equips del 
CN Rubí, el Masculí i el Fe-
mení, no van poder accedir 
a la següent ronda. Els nois 
van perdre contra el CN 
Atlèti c Barceloneta (10-7) i 
les noies contra en CN Sant 
Feliu (12-6).

També durant el mateix 
cap de setmana, es va ce-
lebrar el 3er Trofeu Marea 
Verde en categoria Cadet 
Masculí, organitzat pel CN 
Montjuïc. El CN Rubí va par-

ti cipar amb els dos equips 
cadets, l’A i el B. El Cadet B 
va quedar en la 15a posició, 
mentre que el Cadet A es 
va classifi car per disputar la 
fi nal contra el CN Montjuïc, 
el club amfi trió. Va ser una 
fi nal molt igualada i dispu-
tada que va acabar amb 
empat a 6 gols, obligant a 
decidir el campió a la tanda 
de penals. Finalment, els 
nois del CN Rubí es van 
haver de conformar amb  la 
segona posició. / CNR

El CNR va retre un emoti u homenatge a Toni Aguilar ‘Nin’, que ha 
decidit deixar la banqueta. / Cedida

El Triatló Infanti l de Rubí 
s’ha anat consolidant com 
una acti vitat de referència 
per als infants de la ciu-
tat des que es va fer una 
primera edició l’any 2012 
que va aconseguir un gran 
èxit de parti cipació i orga-
nització. 

Aquest any, la 7a edició 
de l’acti vitat se celebrarà el 
diumenge 8 de juliol i està 
oberta per a infants d’en-
tre 7 i 14 anys. Els circuits 
s’adapten a cada edat amb 
l’objecti u que els més peti ts 
coneguin el triatló i s’ho 
passin d’allò més bé, ja que 
es tracta d’una acti vitat no 

La piscina Pere Serrat del Club Nata-
ció Sant Andreu va acollir dimecres i 
dijous de la setmana passada la 39a 
Edició del Trofeu Internacional Ciutat 
de Barcelona de Natació.  Sílvia Martí  
va representar el Club Natació Rubí 
(CNR)  en aquest presti giós miti ng. 
Martí  va competi r en els 50 i 100 m 
lliures, confi rmant el seu bon estat de 
forma, tot i que no va aconseguir els 
seus objecti us. Aquesta prova és una 
gran oportunitat per poder competi r 
al costat de les grans fi gures mundials 
d’aquest esport.

Natació base
El Club Natació Reus Ploms va ser 
dissabte passat el centre de la na-
tació base catalana acollint l’últi ma 
competi ció de la temporada per als 
benjamins i prebenjamins de natació. 
Es tractava de la Final de Relleus, 
una competi ció a nivell català i amb 
un format exclusivament de proves 
de relleus on el Club Natació Rubí 
va estar representat per més d’una 
vintena de nedadors i nedadores que 
van realitzar una molt bona compe-
ti ció. / CNR

El IV Aquatló de Vilanova i la Geltrú es va disputar 
diumenge passat amb la presència de sis triatletes 
del CN Rubí. La representant femenina del CNR, 
Laura Pérez, va entrar en la 13a posició de la gene-
ral i la 6a posició en categoria absoluta. Per la seva 
part, els resultats dels representants masculins van 
ser els següents: A. Mateos va ser 104è a la general 
i 7è a la Sub-23; A. Peti t, 124è  a la general i 8è en 
Sub-23; A. Gallego, 112è a la general i 28è Veterans 
1; O. Olivan, 40è a la general i 19è a l’absolut; i D. 
Olmo, 114è a la general i 48è a l’absolut. També es 
va celebrar a Osca el Triatló de llarga distància de 
San Juan de Flumen, amb la parti cipació de Ricard 
Valenzuela, que va assolir la primera posició en 
Veterans 2 i la 29a posició a la general. / CNR

Sílvia Martí , del CNR. / Cedida

Els triatletes del CNR, a Vilanova. / Cedida

CICLISME | RUTA

Noves sorti des de ruta 
del Club Ciclista Rubí
El Club Ciclista Rubí ja té 
a punt les noves sortides 
per aquest diumenge 24 de 
juny. El grup A farà un iti ne-
rari de 110 km amb sorti da 
a les 7 hores de Rubí. La ruta 
serà per les poblacions de 
Terrassa, Castellar, Caldes, 
Santa Eulàlia, La Garriga, 
Cànoves i Sant Antoni de 
Vilamajor. La tornada es 
farà per Llinars, La Roca i 

Montcada fi ns a Rubí. 
Per la seva banda, el 

grup B sortirà a les 7.30 
hores de Rubí per fer un 
recorregut de 88 km que ar-
ribarà fi ns a Sant Feliu pas-
sant per Terrassa, Castellar 
i Sant Llorenç. La tornada 
serà per Caldes, Sentmenat, 
Castellar i Terrassa fi ns a la 
nostra ciutat. / Club Ciclista 
Rubí 

competi ti va, sense temps i 
sense classifi cacions, però 
amb obsequis per a tots els 
parti cipants.

El triatló és un esport 
on es fa un primer tram 
nedant i després s’agafa 
la bicicleta per fer un peti t 
tram ciclista. Després, es 
torna per deixar la bicicleta 
i es passa a fer una cursa a 
peu. Qualsevol infant que 
sàpiga nedar i anar en bici-
cleta, pot parti cipar-hi.

La prova té lloc a les 
instal·lacions esporti ves de 
Can Rosés. En concret, la 
natació es fa a les piscines 
del Club Natació Rubí, la 

cursa a peu té lloc a les pis-
tes d’atleti sme de la Unió 
Atlèti ca Rubí, i el tram ci-
clista es fa en un circuit pels 
voltants de Can Rosés. Tots 
els circuits es troben tan-
cats al trànsit i controlats 
en tot moment per l’equip 
de voluntaris de la prova, 
amb la col·laboració de la 
Policia Local de Rubí.

Les inscripcions estan 
obertes i són limitades als 
primers 200 parti cipants. 
Tota la informació, circuits 
i distàncies, així com el 
formulari d’inscripció, es 
pot trobar a www.triatloin-
fanti lrubi.com. / CNR
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