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Obert el termini per inscriure els infants als
Casals d’es�u dels centres escolars de la ciutat
REDACCIÓ

Imatge del casal d’es�u que es va fer l’any passat a l’escola Teresa
Altet. / Localpres

Les inscripcions per als casals
d’estiu que organitzen les
Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) amb
el suport de l’Ajuntament ja
estan obertes i es podran fer
ﬁns a l’1 de juny. Com a novetat, les sol·licituds s’hauran
de presentar a l’Ateneu de
dilluns a divendres de 16.30
a 19.30 hores, i els dimarts i
dijous també de 10.30 a 13.30
hores.

Els casals d’es�u van dirigits a infants de 3 a 12 anys
i s’organitzen del 2 al 27 de
juliol, de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores. El preu és
de 45 euros per setmana per
als infants matriculats dins el
termini i de 55 euros per a
aquells que s’hi apun�n més
tard o que ampliïn setmanes
una vegada començat el casal. Alguns casals ofereixen
també servei de bon dia, de
menjador i de tarda amb un
cost suplementari.

L’Ajuntament ofereix alguns ajuts perquè aquesta
oferta d’activitats de lleure
sigui assequible per a totes
les famílies. Així, a banda de
subvencionar 10 euros per
infant i setmana, contempla
descomptes per a famílies
nombroses i monoparentals
(15%) o per a famílies que hi
inscriguin més d’un ﬁll (15%
per al segon germà). Queden exclosos d’aquests ajuts
aquells que presen�n la seva
sol·licitud fora de termini.
“L’any passat vam incrementar en 10.000 euros els diners des�nats a subvencionar
aquestes ac�vitats, sumant un
total de 40.000 euros en ajuts.
Enguany mantenim aquest

suport econòmic per garan�r
l’accés a tots els infants de la
ciutat”, ha assenyalat l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez.
Aquest estiu, les AMPA
ofereixen un total d’onze casals que es desenvolupen als
mateixos centres escolars: 25
de Setembre, Escola del Bosc,
Ca n’Alzamora, Joan Maragall,
Maria Montessori, Mossèn
Cinto Verdaguer, Rivo Rubeo,
Pau Casals, Teresa Altet, Torre
de la Llebre i el CEE de Ca
n’Oriol. Les activitats dels
casals s’estructuren al voltant
de diferents eixos temà�cs,
que van des de la literatura
infan�l al cinema, passant per
la ciència o el món del circ,
entre altres.

Els rubinencs poden proposar com
inver�r a la ciutat 200.000 euros
La ciutadania ja pot fer arribar les seves propostes d’inversió per als 200.000 euros
del pressupost municipal
del 2018 que es decidiran a
través de la par�cipació ciutadana. Aquesta quan�tat es
reparteix en dues par�des,
150.000 euros seran per inversions que podran escollir
els majors de 16 anys i la
resta, 50.000 euros, anirà
a càrrec del Consell dels
infants.
El període de presentació
s’allargarà ﬁns al 3 de juny.
Les pe�cions es poden presentar de manera telemà�ca
a través de la plataforma par�cipa.rubi.cat, on l’usuari en

podrà fer el seguiment.
Les inicia�ves han de respondre al concepte d’inversió, és a dir, es pot proposar
l’adquisició i instal·lació de
mobiliari urbà i l’habilitació
de nous espais per a collec�us o ac�vitats concretes,
per exemple. En canvi, no
forma part del capítol d’inversions la contractació de
personal, el manteniment
de l’espai públic, l’organització d’activitats o ajuts a
en�tats.
Posteriorment, una comissió tècnica estudiarà i
validarà les accions a par�r
de criteris econòmics i de
viabilitat. / DdR
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L’Ajuntament defensa el projecte del parc de Ca n’Oriol,
mentre un col·lec�u inicia una campanya en contra
de 4 milions d’euros.

MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí va organitzar dimecres al vespre
una trobada amb els veïns de
Ca n’Oriol per explicar-los els
detalls del projecte de reforma
del parc de Ca n’Oriol. L’arquitecte municipal, responsable
del disseny del projecte, va
ser l’encarregat de traslladar
als assistents els detalls de la
inicia�va urbanís�ca.
Al voltant d’una cinquantena de persones van assis�r
a la sessió informativa, que
va tenir lloc al Centre Cívic
del barri i a la qual va assis�r
l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez.
Per la màxima responsable
municipal “és important que
les persones més properes
al parc coneguin els detalls
del projecte, perquè això els
servirà després per destriar
entre la realitat i la crí�ca polí�ca”. De fet, en declaracions
als mitjans de comunicació
locals, Mar�nez ha acusat la
recentment cons�tuïda plataforma Protegim Ca n’Oriol,
que s’oposa a l’actuació, de
“desinformar”.
Precisament, aquest col-

Pendent d’aprovació
El govern va presentar la reforma el març i va anunciar
que tot plegat estaria enlles�t a ﬁnals del 2019, però
de moment encara no s’ha
aprovat per Junta de Govern.
En el darrer ple, tots els grups
municipals, a excepció del PSC,
van votar una moció en contra
de l’actuació.

L’Ajuntament va organitzar la trobada informa�va sobre el parc al
Centre Cívic de Ca n’Oriol. / Localpres

El col·lec�u Protegim Ca n’Oriol es va reunir per preparar la jornada
del 3 de juny. / M.C.

lec�u també havia convocat
una trobada dimecres a la tarda per organitzar una jornada
en contra del projecte per al
proper 3 de juny. Hi van assis�r, entre altres, representants
de par�ts polí�cs de l’oposició
i representants d’una de les
en�tats veïnals.
La portaveu del col·lec�u,
Marta Casas, apunta que la
reforma proposada és “molt
invasiva, envaeix més d’una
hectàrea de parc natural i zona

Com és la reforma del parc?
El parc de Ca n’Oriol compta
amb aproximadament 50 hectàrees de terreny, la majoria
de zona agrícola, però també
acull equipaments com Font
del Ferro, l’ins�tut L’Estatut o
l’escola Teresa Altet.
La proposta pretén crear
un parc urbà de 3,8 hectàrees,
principalment a la zona coneguda com La Bombonera. Allà,
està previst que s’instal·lin àrees d’esbarjo infan�l i juvenil,

agrària i és costosa”. A més,
considera que els usos que se
li vol donar al parc a través del
nou projecte pot “degradar tot
l’entorn”.
Això és el que pretén explicar el col·lec�u el 3 de juny
a par�r de les 12 hores al parc
de Ca n’Oriol. Casualment, el
mateix dia i a la mateixa hora,
el Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) ha organitzat
una paella solidària també al
parc de Ca n’Oriol.

una àrea espor�va –porteries
de futbol, cistelles de bàsquet
i una pista de pa�natge– amb
graderia, una zona de gimnàs�ca, àrees de pícnic i una zona
de restauració. A l’extrem més
proper al barri Segle XXI, està
prevista la ubicació d’una zona
d’aigües i també es preveu
ampliar l’aparcament. L’actuació també té previst plantar
686 arbres nous, principalment alzines, lledoners, pins i
roures. El cost del projecte és
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La pluja no atura la 5a Fira de la cervesa
artesana i el formatge de Rubí
LARA LÓPEZ

La rambla del Ferrocarril va acollir durant tot el cap de setmana la
ﬁra. / J. A. Montoya

La Fira de la cervesa artesana
i el formatge va tenir lloc
aquest passat cap de setmana a la rambla del Ferrocarril,
i consolidant-se com una cita
primaveral clau a l’agenda rubinenca. Enguany, van par�cipar-hi 18 marques de cervesa
artesanal amb parada pròpia,
dues més que en l’edició anterior i totes d’origen català.
Entre aquestes, una rubinen-

ca, la cervesa Bertus (també
coneguda com a Malta 51),
que va par�cipar en la ﬁra
per segon any consecu�u. La
ﬁra també va comptar amb
10 productors de formatge
nacionals i internacionals.
Milers de persones van
tastar cerveses i alimentació
artesanal durant els tres
dies, a més de gaudir de diversos concerts, d’atraccions
infan�ls i d’un espai de food
trucks. Entre les novetats, cal

destacar la Taverna Formatgera, un espai dedicat al tast
de tapes de formatge, mentre
que es va mantenir la zona
d’Aula Gastronòmica, on els
visitants van poder conversar
amb els cervesers sobre el
procés d’elaboració dels seus
productes.
La cervesa rubinenca Bertus va ser una de les protagonistes de la ﬁra. Albert García,
treballador de l’empresa,
explica que ells han presentat
quatre tipus de cervesa: la
Summer Ale, cervesa suau,
refrescant i afruitada d’es�l
alemany; la Carpe Diem, cervesa �pica anglesa torrada i
caramel·litzada i molt equilibrada (dues cerveses per a
tots els públics), la White IPA,
una cervesa amb 50 graus
d’ibu’s, molt amarga i 6,6
graus d’alcohol; i la Gretel,
una cervesa de blat fosca,
caramel·litzada i de sabor torrat. “L’any passat va triomfar
la Summer Ale, aquest any
està triunfant la Carpe Diem.
Sembla que el gust de la gent
ha fet un salt i prefereixen
sabors més torrats i intensos”,
aﬁrma García.
La seva fàbrica està ubicada a Can Rosés, on produeixen des de fa 5 anys. Sobre
la seva par�cipació en la ﬁra,
explica que, per a ells, “la ﬁra
de Rubí no és una ﬁra més, és
la ﬁra. És la ﬁra del nostre lloc
de producció, l’estem espe-

rant tot l’any i és on realment
coneixem més gent”.
Una altra de les marques
par�cipants va ser la cervesa
La Calavera. La Calavera va
néixer el 2012 a Sant Joan
de les Abadesses, on tenen
ubicada la fàbrica, i fa 6 anys
que produeixen cerveses
artesanals cada cop més complexes. Elena Ruiz, una de les
representants de La Calavera,
explica que les ﬁres són una
bona oportunitat per donar
a conèixer els seus productes
i contactar amb molt més
públic. Ruiz considera que,
gràcies a aquests esdeveniments, “la gent comença a
valorar el món de la cervesa
artesanal: cada cop hi ha més
gent que entén i li agrada
saber com es produeix”.
Pel que fa a l’organització
de la ﬁra, des de La Calavera
consideren que es podria
redistribuir la ubicació dels
cervesers per fomentar un
major consum durant els
concerts, situant-los al costat de l’escenari, ja que les
parades estaven una mica
distanciades a causa dels
food trucks.
Els paradistes coincideixen en el fet que els moments
de màxima afluència han
estat dissabte a la nit i diumenge al migdia, mentre que
alguns episodis de pluja a les
tardes van reduir la presència
de visitants a la ﬁra.

Jornada solidària al CRAC pels refugiats
El Centre Rubinenc d’Alterna�ves Culturals (CRAC) acollirà aquest
dissabte ‘Welcome Refugees: vides que importen’, una jornada
solidària organitzada per la cantautora Alba García juntament
amb Rubí Acull, La SoniK i el CRAC, que pretén conscienciar sobre
la realitat que viuen les persones refugiades. La cita arrencarà a
les 18 hores amb xerrades d’organitzacions humanitàries com
Human Appeal i amb el tes�moni de voluntaris que han viatjat a
Grècia. A par�r de les 22 hores, �ndran lloc els concerts de Blue
Birds, Chapaos a la Nueva, Tremenda Muela, La SoniK DJs i Hariatz.
L’ac�vitat serà d’entrada lliure amb taquilla inversa i els beneﬁcis
seran per un projecte solidari per als refugiats. / DdR

Actualitat
Reconeixement als
alumnes de la Balmes
per col·laborar
amb Frater Nadal
Alumnes de 4t d’ESO del Col·legi
Balmes han rebut un reconeixement per la seva tasca solidària
amb Frater Nadal, una de les tres
entitats de Rubí que reparteixen
aliments entre les famílies més
desfavorides de la ciutat. Frater
Nadal pot arribar a atendre les
necessitats d’unes 3.000 persones
al mes.
L’alumnat ha col·laborat en
el repartiment d’aliments per
aquestes famílies, participant en la
logística dels lots d’aliments i en el
control de les bases informàtiques
de les famílies que sol·liciten ajut.
Aquesta col·laboració s’emmarca
en el programa de Servei Comunitari que desenvolupa el Col·legi
Balmes per treballar l’educació
en valors humans i aconseguir un
grau més en la implicació social
dels seus alumnes.
L’acte de reconeixement va tenir lloc divendres passat i va comptar amb la presència del pastor
de l’església evangèlica de Rubí,
Jonathan Navarro, i de la directora
del centre educatiu, Rosamaria
Solvas, que van destacar el grau de
compromís i responsabilitat mostrat pels alumnes al llarg d’aquests
mesos. Cada alumne va rebre un
certificat acreditatiu. / DdR

Divendres, 25 de maig de 2018

El Col·legi Balmes recapta 4.000 euros
per a la lluita contra el càncer infantil

Més de 450 corredors van participar a la matinal solidària esportiva. / L.L.

Lara lópez

La 4a Cursa solidària del Col·legi
Balmes, que va tenir lloc diumenge
passat, va aconseguir recollir uns
4.000 euros per a un projecte contra el càncer infantil de l’Hospital
Maternoinfantil Sant Joan de Déu.
Sota el nom de ‘Corre i Balla contra
el càncer infantil’, l’AMPA de l’escola va organitzar aquesta jornada
esportiva amb activitats per a tota
la família a les pistes d’atletisme
de Can Rosés de Rubí: una cursa
d’adults de 5 km, una màster class
de zumba i una cursa infantil, que

en conjunt van comptar amb més
de 450 inscripcions.
Uns 130 corredors van participar
en la cursa d’adults a partir de les
9.30 del matí, seguida de la màster
class de zumba, amb un centenar
de participants, i la cursa infantil,
que enguany va comptar amb 250
inscrits. Per a César Obea, un dels
organitzadors de la iniciativa, “és un
dia familiar molt bonic” en què els
rubinencs i rubinenques s’impliquen
per ajudar a metges i “petits valents”
afectats pel càncer infantil.
La matinal de diumenge va permetre recollir uns 4.000 euros, xifra

que encara serà més gran, ja que
caldrà sumar-hi els diners provinents
dels dorsals solidaris, les vendes
del servei de bar i els diners que hi
afegeixi la pròpia escola.
“Novament, el Col·legi Balmes ha
sabut implicar la ciutadania en una
bona causa. I ho ha fet d’una forma
lúdica, com ens té acostumats.
Aquesta ha estat la quarta edició de
la cursa solidària contra el càncer
infantil i esperem que n’hi hagi moltes més”, ha assegurat l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, qui ha assistit a
la matinal amb el regidor d’Esports,
Juan López.

5
La plaça de la
Nova Estació
acollirà la Fira del
Vehicle Elèctric
La segona edició de la Fira del
Vehicle Elèctric tindrà lloc aquest
cap de setmana a les places de la
Nova i l’Antiga Estació i a la Rambleta Joan Miró. El meteoròleg de
TV3 Francesc Mauri assistirà a la
inauguració de la fira, que serà
dissabte a les 11 hores.
La proposta oferirà a la ciutadania una quinzena d’expositors
de vehicles elèctrics, que es
podran provar, de tota mena (turismes, motocicletes, bicicletes,
patinets i monocicles), punts de
càrrega de vehicles elèctrics i sistemes d’autoconsum fotovoltaic.
També s’oferirà assessorament
tècnic en instal·lacions de punts
de càrrega, compra de vehicles
elèctrics i subvencions. A més,
també hi haurà activitats lúdiques gratuïtes i servei de food
trucks amb propostes gastronòmiques.
Entre les marques que els
rubinencs podran trobar a la
segona edició d’aquesta fira hi
ha Hyundai, Tesla, Peugeot, Kia,
Nissan i Renault, entre moltes
altres. La fira estarà oberta al
públic dissabte i diumenge d’11
a 21 hores. / DdR
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ERC proposa impulsar un
Pla Comunitari a Les Torres
Marta Cabrera

El barri de Les Torres és un dels que té més diversitat cultural de la ciutat. / M.C.

Desenvolupar un Pla Comunitari al barri de Les Torres és
una de les propostes que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) portarà al proper
Ple. La formació republicana
creu que a través d’aquesta
iniciativa es milloraria la qualitat de vida en aquest barri
rubinenc. “El pla ajudaria a
fomentar la participació, generant sinergies en diversos

col·lectius del barri”, explica
la regidora Montse Soler, que
creu que és necessari “elaborar un reglament intern
de convivència que reguli
les bones relacions entre el
veïnatge i l’ús dels espais
públics i comuns”.
Les Torres és un dels barris amb més densitat de població i amb un percentatge
de nouvinguts més elevat.
Pel portaveu d’Esquerra,
Xavier Corbera, aquesta “riquesa cultural i diversitat de
procedència cal aprofitar-la
perquè reverteixi a la ciutat”
fomentant la convivència.
La formació republicana
creu que el fet d’impulsar
un Pla comunitari també pot

ajudar a reforçar la pertinença al barri i a retrobar “l’esperit i la il·lusió de la gent de Les
Torres, que sempre ha tirat
endavant accions i projectes
destacats”, apunta Soler.
A banda del Pla comunitari, que a Rubí en els darrers
anys s’ha desenvolupat al
Pinar amb resultats positius,
Esquerra també demana a
l’Ajuntament un salt endavant en la gestió de l’espai
públic: “Cal que tots plegats
trobem una solució per als
antics cinemes, cuidar i dignificar l’espai públic, que ara
mateix pateix una deixadesa
en el manteniment, com altres zones de la ciutat”, apunta el portaveu republicà.

VR presenta al·legacions al projecte
de les zones verdes d’Els Nius
Veïns per Rubí (VR) ha presentat al·legacions a l’aprovació
inicial del projecte d’arranjament de les zones verdes del
Sector H, coneguda com Els
Nius. Els costos d’aquest projecte, aprovat a l’abril, aniran
repartits entre l’Ajuntament
i els propietaris. L’actuació
aprovada reordena, adequa i
repara set àmbits d’enjardinat
i accessos per a vianants que
travessen el sector. En aquest
sentit, la formació entén que
es tracta d’un projecte de
manteniment de zones verdes existents, “motiu pel qual
no es justifica una aportació
econòmica extraordinària per
part dels propietaris”.
Des de Veïns per Rubí, recorden que les obres d’urbanització mai van ser recepcionades per l’Ajuntament i que
el promotor va desaparèixer.

“El fet de no haver recepcionat les obres ha estat el motiu
argumentat per l’Ajuntament
per no fer manteniment ordinari d’aquest àmbit durant
gairebé 15 anys, fet que han
reclamat els veïns de la zona
durant molts anys a través
d’instàncies a l’OAC”, apunta
VR. El partit recorda que
la manca de manteniment
ordinari ha suposat “un greu
perjudici als veïns” i també un
estalvi per l’Ajuntament.
Davant tot això, la formació ha presentat al·legacions
demanant que l’Ajuntament
assumeixi el 100% del cost,
com es fa en la resta d’arranjaments a l’espai públic. A
més, demanen que els avals
retinguts per l’Ajuntament al
promotor s’haurien d’executar per tal d’assumir part de la
despesa del projecte. / DdR

C’s alerta que la falta de personal
perjudica alguns serveis públics
El portaveu del grup municipal de Ciutadans (C’s), José
Abadías, ha explicat que “la
falta de personal en alguns
serveis municipals està provocant problemes de gestió”.
Segons Abadías, “en aquest
moment hi ha sectors infradotats de personal, amb el
consegüent perjudici per als
ciutadans”.
Per aquest motiu, el grup
municipal presentarà una
moció en el Ple per demanar
al govern que es realitzi una
auditoria, preferiblement externa “per garantir la puresa
del procés”, per valorar les
càrregues i els llocs de treball
del personal del consistori.
L’objectiu de la iniciativa “és

identificar les necessitats reals de cadascuna de les àrees
i reajustar-les si cal”.
El portaveu de C’s apunta
que, una vegada realitzat
l’estudi, la Junta de Portaveus
“determinarà, si és necessari,
com resoldre els problemes
detectats”.
En opinió d’Abadías, “els
actuals mecanismes de planificació, racionalització i
reassignació de recursos humans de l’Ajuntament no funcionen de forma adequada”.
Per això, la seva proposta
“permetrà millorar l’eficàcia i
l’eficiència dels treballadors”
i “es guanyarà en la qualitat
dels serveis que es presten
als ciutadans”. / DdR
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L’AUP proposa ampliar les voreres
L’escola d’idiomes British House
del carrer Cadmo aprofitant les obres rebrà la visita del Mickey Mouse i la
per millorar la semaforització
Minnie el proper dissabte 9 de juny
Redacció

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) ha presentat al·
legacions al projecte d’ampliació de la xarxa de semàfors
del carrer Cadmo. La formació
demana que s’aprofitin les
actuacions previstes per ampliar voreres i millorar l’accessibilitat en aquest carrer
que uneix les dues bandes
de la Riera.
Des de l’AUP, es recorda
que el carrer Cadmo és un
dels carrers principals que
connecta la ciutat d’est a oest
i que també enllaça amb l’illa
de vianants del centre de la
ciutat. “Tot i això, les voreres
d’aquest carrer es troben en
molt mal estat i no compleixen la normativa d’accessibilitat”, apunten des de la
formació. També assenyalen
que en el tram comprés entre
els carrers Doctor Gimbernat i
Pau Claris la vorera és tan estreta que fins i tot és perillós
pels vianants, especialment
quan passa l’autobús.
Per aquest motiu, l’Alternativa proposa que, donat
que les voreres s’han d’aixecar per instal·lar els nous
semàfors, s’aprofiti per am-

L’Ajuntament diu
que està treballant
per millorar
les condicions
laborals a La Lluna
L’Ajuntament de Rubí ha assegurat que està treballant
per tal de millorar les condicions laborals de les treballadores de l’escola bressol
municipal La Lluna, que està
gestionada per l’empresa
Cavall de Cartró, que també té adjudicada la gestió
de la llar d’infants pública
Sol, solet. Fa uns dies, les
educadores van denunciar
que ja fa un any que el consistori es va comprometre a
millorar les seves condicions
laborals, però que fins ara
no ha fet res.
S e g o n s h a i n fo r m a t
l’Ajuntament, la llei no permet introduir clàusules perquè el salari de les treballadores de La Lluna s’equipari
a les de la Bruna, tot i que
apunta que ha adquirit un
compromís per tal que, en
la nova concessió, el sou de
les treballadores sigui com
a mínim de 15.000 euros
anuals. / DdR

Imatge del carrer Cadmo. / Cedida

pliar-les i així evitar el doble
de costos, ja que tard o d’hora
s’hauran d’ampliar.
Concretament, l’AUP proposa l’ampliació de les voreres
entre els carrers Joaquim Blume i Prat de la Riba, una actuació que comportaria perdre
un sentit de circulació en el
trànsit rodat i que obligaria a
repensar una alternativa pels
cotxes i pel transport públic.
A les al·legacions que l’AUP ha
presentat, la formació ha fet
una proposta concreta per tal
de compaginar l’ampliació de
les voreres amb el trànsit i el
servei de bus.

Per poder facilitar el trànsit des del cantó oest cap a
l’est de la ciutat es proposa
mantenir la direcció est a tot
el carrer Cadmo, és a dir, de
pujada cap a la Plana de Can
Bertran. Això comportaria
que el carrer Pau Claris hauria
de canviar de sentit (direcció
Terrassa) fins a la carretera de
Terrassa, així com canviar el
sentit de circulació del passeig
del Bullidor entre carretera de
Terrassa i el carrer Gimbernat
(direcció oest) i també del
carrer Gimbernat entre el
passeig del Bullidor i el carrer
Cadmo (direcció est).

La JNC vol que hi hagi
autobusos nocturns durant
els dies de Festa Major
i Terrassa.
Aquesta esmena demana
incorporar al text de la moció
una petició a l’Ajuntament
de Rubí per tal que ampliï el
servei de bus a les urbanitzacions durant les nits de la
Festa Major de Rubí: “Creiem
que posar busos nocturns per
baixar i pujar del centre a les
urbanitzacions serà bo per
la mobilitat dels ciutadans,
que així no hauran d’agafar el
cotxe”, ha explicat
Mireia Giralt, de
la JNC.
Per Giralt, l’ampliació de l’horari
del transport públic urbà pot ser
també una mesura
per “seguretat viària”. A més, considera que si s’aconsegueix fer amb
èxit, també es pot
plantejar repetirho per cap d’any,
La JNC reivindica un bus nocturn per la Festa Sant Joan o el CarMajor. / Arxiu
nestoltes. / M.C.

La Joventut Nacionalista de
Catalunya (JNC), vinculada
al Partit Demòcrata Europeu
Català (PDeCAT), proposarà
una esmena a la moció que
presentarà Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
per demanar a Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya
que ofereixi transport públic
nocturn entre el 28 de juny
i l’1 de juliol coincidint amb
les festes de Rubí, Sant Cugat

L’escola d’idiomes
British House celebrarà el seu 17è aniversari
amb tots els rubinencs
el proper dissabte dia 9
de juny, coincidint amb
el Dia de la Botiga al
Carrer a Rubí. El Mickey Mouse i la Minnie
vindran directament
des de Disneyland per a
saludar als nens i nenes
rubinencs. Tots els nens
i nenes que ho vulguin
tindran l’oportunitat
de parlar en anglès
amb ells i fer-se una foto de
record.
Segons ens comenta la
directora de British House,
la Griselda Grau, “a British
House volem que els nostres
alumnes gaudeixin aprenent
anglès a la nostra escola. La
motivació és crucial per a
l’aprenentatge i és per això
que a British House les nostres classes son dinàmiques i
motivadores adaptant-nos a
les diferents edats dels nostres alumnes, tant si estem
parlant dels més petits, com
dels adolescents o dels adults.

Ens centrem especialment en
la comunicació oral i escrita,
i ajudem als alumnes a que
es comuniquin en anglès de
forma natural com ho fan amb
la seva llengua materna.
La nostra metodologia es
basa en els criteris pedagògics
del Marc Europeu de Llengües
Estrangeres i treballem les 4
habilitats comunicatives de la
llengua: Listening, Speaking,
Reading i Writing. Gràcies a
aquesta metodologia i la motivació dels nostres alumnes,
els seus resultats acadèmics en
certificacions oficials com el

First Certificate, CAE
o Proficiency són molt
alts curs rere curs”.
British House
compta amb dues escoles d’idiomes especialitzades a Rubí: l’escola infantil per a nens
i nenes a partir d’1 any
i l’escola central per a
joves i adults, i on es
troben els serveis de secretaria i biblioteca. En
aquests moments estan
obertes les inscripcions
per als cursos d’estiu,
l’esplai d’estiu infantil en anglès, el campus d’estiu juvenil
en anglès i també els cursos
que comencen al setembre.
En ocasió del 17è aniversari de l’escola, British House
ofereix descomptes especials
fins al proper dijous 31 de
maig. Us podeu informar ara
trucant al 935860825, fent un
email a info@britishhouse.es o
visitant l’escola central a l’Av.
Barcelona 21. Aquest estiu i
al setembre tots els rubinencs
a aprendre idiomes de forma
dinàmica i eficaç amb British
House!
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Xavier Reinaldos, condemnat per
administració fraudulenta quan
era gerent del Celler de Vilafranca
Xavier Reinaldos, director
adjunt de l’Agència de Residus
de Catalunya i president del
Partit Demòcrata Europeu
Català Vallès Terrassa, ha
estat condemnat a sis mesos
de presó i sis mesos d’inhabilitació per concórrer a llistes
electorals per un delicte d’administració fraudulenta quan
era gerent del Celler Coopera�u de Vilafranca. Reinaldos
va ocupar aquest càrrec des
del 1994 ﬁns al 2006, quan
l’empresa va fer fallida.
L’exregidor de Convergència i Unió a Rubí no haurà
d’ingressar a la presó perquè
no té antecedents, però ha
de pagar 150.000 euros a
7 socis de la cooperativa i
10.000 euros a Covides SCCL,
l’empresa que va adquirir el
Celler després de la fallida, a
més dels costos judicials.
La sentència s’ha dictat
de conformitat entre les dues
parts, ja que inicialment la Fiscalia demanava 5 anys de presó per un delicte de falsedat
en comptes anuals, falsedat
documental, estafa, apropiació indeguda i administració
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fraudulenta. Finalment, només se l’ha condemnat per
aquest darrer delicte.
El conﬂicte judicial entre
el Celler de Vilafranca i Xavier Reinaldos es va iniciar
el 2006, quan es va conèixer
que l’empresa tenia un forat
econòmic. En aquell moment, els socis van acomiadar
Reinaldos i l’empresa va ser
absorbida per Covides SCCL.
Reinaldos va denunciar el seu
acomiadament, però el 2008
la jus�cia va donar-li la raó
a la coopera�va. Per la seva
banda, els socis van denunciar l’exregidor rubinenc per
la seva gestió al capdavant
del Celler.
Reinaldos subratlla que ha
quedat acreditat que ell no
s’ha lucrat
En un comunicat, Reinaldos
destaca que la sentència acredita que en cap cas ell es va
enriquir ni lucrar: “Queda clar
que jo no em vaig enriquir illegí�mament de cap manera,
ni directament ni indirectament (...) la sentència es basa
en la constatació que en un

Xavier Reinaldos. / Arxiu

context d’extrema diﬁcultat
per al Celler Cooperatiu de
Vilafranca, vaig executar un
plantejament empresarial
arriscat per intentar salvar-lo
que malauradament no va
prosperar” i considera que
sempre va optar “per privilegiar l’interès comú”.
També destaca que dels
800 coopera�vistes, només
vuit van iniciar el procediment
penal contra ell, i afegeix que
el pacte ha permès que la
sentència �ngui un “con�ngut
simbòlic” i “cap repercussió
personal”. Per úl�m, ressalta
que, en el pacte de conformitat, va exigir la re�rada de les
acusacions contra els altres
acusats per “assumir tota la
responsabilitat”. / M.C.

ICV vol impulsar mesures per
evitar l’abocament incontrolat
de residus a les urbanitzacions
Inicia�va per Catalunya Verds ma�va. També proposen mi- llei que portarà Podem al
(ICV) presentarà en el proper llorar la informació sobre els Congrés amb la intenció de
Ple una moció per tal d’im- residus que es poden llençar desenvolupar un reglament
pulsar un seguit d’accions per als contenidors i els que no per aplicar un recàrrec a l’IBI
evitar el llançament de resi- a través de panells informa- als pisos desocupats. Rubí és
dus de forma incontrolada a �us propers als contenidors. un dels ajuntaments que en
les urbanitzacions. Segons Per úl�m, també proposen les seves ordenances recull
ha explicat Pau Navarro, incorporar als contenidors aquests recàrrecs, però ﬁns
d’ICV, en els darrers anys la de brossa orgànica –els més que l’estat no desenvolupi
població rubinenca resident afectats per l’acció dels porcs un reglament aquest no es
a les urbanitzacions s’ha mul- senglars– proteccions per podrà aplicar. “En política
�plicat per 5 i hi ha espais on evitar que els bolquin.
d’habitatge, a Rubí anem
s’acumulen “piles de neumàtard i malament, perquè hi ha
�cs, restes d’obres, mobles Suport a una llei d’habitatge solucions com la d’imposar
vells, residus o contenidors que es debatrà al Congrés
sancions a grans tenidors de
a terra per l’acció dels porcs D’altra banda, ICV també pre- pisos buits, que arriben molt
senglars”, un fet que provoca sentarà una moció per donar tard”, ha explicat Ànnia Garsituacions “d’insalubritat als suport a una proposició de cía, portaveu d’Inicia�va.
carrers”.
Per úl�m, els ecoEntre les prosocialistes també presentaran una moció
postes de la formació ecosocialista hi
per condemnar els asha la d’iniciar una
sassinats i la violència
a la franja de Gaza,
campanya informativa sobre els usos
on durant els darrers
dels contenidors i el
dies han mort més de
servei de recollida
50 pales�ns, entre els
quals hi ha 7 infants, i
de residus, així com
mig miler de persones
recordar les sancions que s’apliquen a
han resultat ferides per
les persones que no
l’actuació de l’exèrcit
compleixen la nor- Pau Navarro i Ànnia García, d’Inicia�va. / M.C. d’Israel. / M.C.

Desheredar a un hijo con el que
no se tiene relación
¿Pueden unos padres desheredar a un hijo? En primer
lugar, debemos responder a
la pregunta ¿Qué signiﬁca
desheredar a un hijo?
Desheredar a un hijo
no es no mencionarlo en el
testamento, puesto que los
hijos tienen derecho a la legítima. Es decir, si un padre
quiere que su hijo no herede
NADA de sus bienes, no
bastaría con dejárselo todo
a otro hijo o a otra persona,
sino que debería explícitamente decir que deshereda
a ese hijo.
Desheredar a un hijo
significa dejarlo sin derecho a legítima. Ahora
bien, el desheredamiento,
que está previsto en la ley,
no puede hacerse por cualquier motivo.
La ley catalana prevé
cinco motivos para desheredar a alguien, a un hijo.
Una de ellas es “la ausencia maniﬁesta y continuada de relación familiar
entre el causante y el legitimario, si es por una causa

exclusivamente imputable
al legitimario.” Es decir, si
se demuestra que existe una
falta de relación familiar
entre el hijo que se pretende
desheredar y sus padres,
que esa falta de relación es
continuada y que lo es por
causa exclusiva del hijo, se
le podría desheredar.
Si al abrirse el testamento el hijo desheredado
considera que el deshere-

damiento es injusto ya sea
por falsedad de la causa
alegada o porque se reconcilió con el causante o le
fue concedido su perdón,
puede impugnar el desheredamiento en el plazo de
cuatro años desde la muerte
del causante.
Edurne Zunzunegui
Abogada de familia
Sant Cugat del Vallès
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Cinc empreses de Rubí reconegudes en els Premis
Cambra 2018, lliurats dijous passat a La Sala
CRISTINA CARRASCO

El teatre municipal La Sala
de Rubí va acollir dijous de
la setmana passada el lliurament dels Premis Cambra
2018, que enguany han reconegut cinc empreses rubinenques. L’acte, que va estar
encapçalat pel president
de la Cambra de Comerç i
Indústria de Terrassa, Marià
Galí, el secretari d’Empresa i Competitivitat de la
Generalitat, Joan Aregio, i
l’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Martínez, va aplegar una
nombrosa representació del
teixit empresarial i autoritats de la demarcació.
Dermofarm
Entre les empreses locals
premiades, Dermofarm va
recollir el Premi Cambra
2018 a la Trajectòria Internacional Consolidada. La ﬁrma
de Rubí es dedica al desenvolupament, fabricació i comercialització de productes
de cosmètica, dermatologia
i ginecologia. Fundada l’any
1972, Dermofarm va iniciar
la seva activitat exportadora
l’any 1998 i actualment prop
del 15% de la seva facturació
correspon a l’exportació a
un total de 27 països de tot
el món.
Josep M. Folà, director
comercial i de màrqueting
de Dermofarm, va explicar
que, tot i que l’empresa
ha estat guardonada ja en
diverses ocasions tant en
l’àmbit nacional com internacional, reben el premi
amb molta il·lusió perquè
és el primer premi pel que
fa a la internacionalització
de l’empresa, un procés que
s’està duent a terme des
de la seu a Rubí, tot i que
el grup propietari és italià.

Els guardonats als Premis Cambra 2018, juntament amb els representants institucionals. / Localpres

“Esperem que la internacionalització de l’empresa
ens porti a una facturació
superior al 50%, així farem
creixement orgànic, és a dir,
ens obrirem a nous països
a través de ﬁlials pròpies, i
creixement inorgànic, amb
la compra d’alguna empresa del sector, per assolir
els nostres objectius”, va
assenyalar.
Ecofred Rubí SL
Per la seva banda, Ecofred
Rubí SL va rebre el Premi
Cambra a la Iniciació a la
Internacionalització pel seu
ràpid creixement de l’acti vitat internacional, posicionant-se en un mercat especialitzat altament competitiu.
L’empresa desenvolupa solucions integrals de disseny,
construcció, posada en marxa, validació i manteniment
de sales netes, laboratoris
d’alta especialització i espais
d’ambient controlat per a
la indústria farmacèutica,
cosmètica i sanitària i altres
sectors tecnològics com l’aeroespacial i de recerca.

Pere Martínez, gerent
i administrador solidari de
l’empresa Ecofred Rubí, ha
valorat molt positivament
el guardó, ja que reconeix
“l’esforç important” per la
internacionalització que ha
realitzat l’empresa, després
d’una crisi profunda, en la
qual es van haver de readaptar a la nova economia. De
fet, l’empresa va néixer per
a la instal·lació de sistemes
de climatització, i a partir
del 2000 va orientar la seva
activitat a l’àmbit de les
instal·lacions de sales netes
i espais d’ambient controlat.
L’any 2014 va apostar per
invertir en R+D+I creant la
seva pròpia línia de productes i equips per a sales
d’ambient controlat, iniciant l’aventura exportadora.
“L’exportació ha estat per
nosaltres una nova oportunitat”, va apuntar Martínez.
L’expansió s’ha produït cap
a la resta d’Espanya i també
altres països com Suïssa,
Portugal, Aràbia Saudita,
Algèria, Tunísia o la zona del
Magreb.

Wetron Automatización
Una altra de les empreses
rubinenques guardonades
va ser Wetron Automatización, que va rebre el Premi
a l’Impuls a la Innovació,
la Recerca i el Desenvolupament. La firma és una
enginyeria especialitzada
en el desenvolupament de
productes clau en mà d’automatització, control de processos productius i gestió de
la informació per al sector
industrial de l’automòbil,
aeronàutica, química, alimentació i logística.
Roberto Alonso, director
comercial de la firma, va
explicar que “hem promogut
una iniciativa d’industria
4.0 per les empreses de
l’entorn amb l’objectiu de
millorar la competitivitat
en el mercat incrementant
la productivitat de manera
intel·ligent i ﬂexible”. Alonso
es va mostrar molt satisfet
pel reconeixement.
Drones Company
La Cambra també ha guardonat a Drones Company amb

el Premi Cambra a l’Empresa
de Nova Creació. La ﬁrma,
impulsada pels emprenedors rubinencs Jaume Núñez
i Anna Company, ofereix
serveis amb drons professionals per al sector audiovisual, principalment productores, i forma part del grup
de treball ‘Catalonia Smart
Drone’, promogut pel govern
català. Les seves imatges es
poden veure en anuncis i documentals, com ara la sèrie
‘Viure els Pirineus’, tot i que
treballen principalment per
a l’estranger. Jaume Núñez,
un dels cofundadors de
Drones Comany, va rebre el
premi amb molta il·lusió i va
ressaltar la importància del
reconeixement a l’esforç i la
feina “especialment quan
comences”.
B. Braun
Finalment, la rubinenca B.
Braun es va endur el Premi
a la Iniciativa empresarial.
El jurat ha guardonat el
grup multinacional dedicat
a les solucions sanitàries
per haver-se consolidat a la
demarcació com un projecte empresarial d’alt valor
afegit i competitiu dins del
sector mèdic internacional,
convertint el centre de Rubí
en un dels més importants i
productius del grup empresarial a Europa.
Jesús Donado, conseller
delegat, va expressar una
gran satisfacció per aquest
nou guardó, “un nou reconeixement a l’empresa i a
tots els professionals que
des de fa 60 anys a Rubí
l’han posat en el lloc que
ocupa”. Donado va explicar
que enguany el grup realitzarà una forta inversió,
que supera els 70 milions
d’euros tant en produccions

i solucions parenterals com
de tancament de ferides:
“El repte és ampli perquè
està basat en la tecnologia.
Som una empresa global i
creixerem globalment si som
competitius i per ser-ho cal
innovar en producte però
també en tecnologia, i en
això el grup a Rubí és on està
fent la inversió més forta,
sobretot en els productes
de tancament de ferides,
amb nous processos de
producció”.
Per tancar l’acte, Marià
Galí, president de la Cambra
de Terrassa, va agrair l’esforç
que fan les empreses de la
demarcació per superar-se
dia a dia i les va encoratjar
a continuar exportant, innovant, comprometent-se
amb la sostenibilitat, oferint
oportunitats a les persones i
cohesionant la societat.
La vetllada va ﬁnalitzar
amb un discurs de l’alcaldessa de Rubí, Ana M. Martínez,
qui va ressaltar el potencial
industrial de la nostra ciutat, i un sopar relacional al
Celler.
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inc empreses rubinenques han estat
premiades enguany amb els Premis
Cambra, reconeixements que atorga
anualment la Cambra de Comerç i Indústria
de la demarcació de Terrassa per haver destacat
en diferents àmbits. Uns guardons que posen en
valor la força i la tasca del teixit empresarial local
i del conjunt d’aquesta part de la comarca. Les
empreses rubinenques guardonades ho van ser
per diferents motius i poden servir com a petita
mostra de la diversitat, dinamisme i riquesa del
sector empresarial local. Dermofarm SA, multinacional de productes de cosmètica, dermatologia
i ginecologia, va ser premiada per la consolidació
de la seva trajectòria internacional. Eco-fred
Rubí, que desenvolupa sales netes, laboratoris
d’alta especialització i espais d’ambient controlat,
va ser guardonada per la seva exitosa iniciació en

“Reforma” del parc de Ca n’Oriol
Em dedicaré uns minuts a fer uns apunts sobre
un tema molt important per a la ciutat que,
per això, comença a ser polèmic: el projecte de
reforma del parc de Ca n’Oriol de Rubí.
Al títol del “projecte” ja hi ha defectes de
forma.
Fer una reforma quan és una actuació que
no reforma res, transforma. Per tant, primera
correcció: el projecte no és de reforma, es un
projecte parcial de transformació del parc de
Ca n’Oriol.
Ara explicaré per què és una transformació
i no una reforma, tot i que podeu trobar al
viquipèdia el significat d’ambdues paraules, per
afegir-hi context a l’argument.
El projecte transforma una zona concreta i
puntual de la globalitat del parc. No la reforma,
no la repara, no la millora. Arrasa amb gairebé
4 hectàrees (40.000m2) de zona de conreu,
existent i en ús, principalment i construeix una
sèrie de superfícies artificials que no tenen cap
relació amb l’històric del parc i que no aporten
cap valor afegit.
Bàsicament, no aporten valor perquè el què
es fa és construir un parc nou urbà en un parc
natural amb zones de bosc i de conreu periurbà
existent.

El Tuit de la setmana

EDITORIAL

Sector empresarial

l’exportació. La firma és un exemple d’empresa
que es reinventa i que ha buscat nous mercats.
Eco-fred va néixer l’any 1991 per a la instal·lació
de sistemes de climatització i la crisi els va obligar
a reorientar la seva activitat l’any 2000 cap al sector de les sales netes. Un ressorgiment que els ha
permès anys després recollir aquest guardó.
Wetron Automatización, enginyeria especialitzada en el desenvolupament de projectes
d’automatització, va rebre el premi a l’impuls a
la Innovació, la recerca i el desenvolupament pels

Cartes de la Ciutadania

Dotar el nou parc amb equipaments del
tipus bar-quiosc és una acció que es pot fer
perfectament a dins del que hi ha. El mateix
del fet d’afegir equipaments d’esbarjo per nens
i nenes (gronxadors, tobogans, ...) i per a gent
gran (i no tan gran) de psicomotricitat. No cal
una actuació de tanta superfície ni de tants
diners.
Tampoc es pot justificar aquest “projecte”
amb l’argument de la utilització de materials
reciclats o de la construcció d’una pèrgola
amb plaques fotovoltaiques. Si es vol fer una
actuació sostenible sapigueu que no hi ha res
més sostenible que el que es manté. I fomentar
les energies renovables és una bona línia, però en
aquest cas, per exemple, valoro molt més l’ombra
natural dels arbres que no pas el d’una pèrgola
fabricada a taller amb la despesa energètica
que comporta.
Parlem dels jocs d’aigua. Una partida que
no queda inclosa dins del “projecte” per poderla tramitat directament pel govern de la ciutat
i que no passi per la valoració ni votació de la
resta de grups que representen (i en majoria)
també la ciutat.
Uns jocs d’aigua que s’utilitzen bàsicament
i exclusivament a l’estiu, a l’època de calor. Un
equipament perquè la gent (principalment

19 de maig

Enna2877 @enna7782
Emocionadísimos!! Vallhonrat sin pantallas acús�cas, Rubí con
una mierda d piscina, Can Alzamora dejada total, la riera un
desastre,... Pero que más podemos pedir si tenemos un burger
king!!! ? Penoso la ciudad d rubí. #Rubicity

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a @DiarideRubi

WEcobots, una iniciativa d’R+D per a millorar
la gestió de la producció de les pimes en l’entorn
de la indústria 4.0. És un dels exemples de la
capacitat i la voluntat del teixit empresarial per
continuar innovant.
L’èxit de l’emprenedoria va ser representada
per Drones Company, dedicada a serveis amb
drons professionals per al sector audiovisual,
que va rebre el premi a l’empresa de nova creació. Dos emprenedors rubinencs que van saber
com convertir un hobby en un servei que ha

i també a Facebook

els nens i les nenes) juguin mullant-se. Un
equipament amb un cost inicial de 500.000
euros sense comptar el manteniment i sense
comptar que queda a la intempèrie a l’abast del
possible incivisme i pas del temps.
Entenc que amb la falta d’equipaments a la
ciutat seria més raonable proposar una piscina
municipal. I cert és que amb 500.000 euros no es
pot construir una piscina, però no ens oblidem
dels 4.000.000 euros que costa la primera fase
del “projecte” de la transformació d’una part del
parc de Ca n’Oriol.
Bé, espero que la ciutadania entengui
l’absurditat de la proposta de l’Ajuntament
i respongui positivament i doni suport la
plataforma ciutadana Protegim Ca n’Oriol.
Perquè amb el parc de Ca n’Oriol no es juga.
Perquè hi ha alternatives d’actuació molt més
sostenibles, econòmiques i respectuoses i que
la ciutadania vol expressar. Perquè la ciutat de
Rubí té unes altres prioritats i necessitats.
Gustavo Martín Castro, arquitecte
Quim Torra, un mayo lluvioso y un futuro
tormentoso
Quim Torra ha sido el designado por Carles
Puigdemont para ser investido president de
la Generalitat de Catalunya con la abstención

esdevingut de referència en la indústria creativa.
Finalment, B. Braun España va ser guardonada
de nou, enguany va rebre el Premi a la Iniciativa
Empresarial, per la seva llarga trajectòria i implantació en el territori.
Cinc exemples de la vitalitat d’un teixit
empresarial divers que lluita per ser més competitiu. Un sector que, com deien els mateixos
empresaris, sovint no està ben vist, però al qual
se l’ha de valorar per la importància de la seva
tasca. Rubí és una ciutat industrial, el pes de les
empreses al municipi és dels més importants de
Catalunya. Reivindiquem el paper estratègic del
sector empresarial per a la societat del benestar,
un sector que aporta riquesa al país, que és un dels
grans generadors d’ocupació, que proporciona
sostenibilitat a l’economia i que és una gran font
de recursos per a les administracions.

y ayuda inestimable de la CUP (la izquierda
antisistema hace president a la derecha burguesa
catalana). Sobre este tema de la designación de
Quim Torra por parte de Junts Catalunya, nada
que decir, porque cada formación política toma
sus decisiones y hay que respetarlas. Otra cosa
es compartirlas, y por eso lanzo una cuestión :
¿Podemos esperar algún avance para calmar los
ánimos de la dividida sociedad catalana siendo
president de la Generalitat Quim Torra? La
verdad es que no. ¿Cuál es la pretensión de
Junts per Catalunya y de Quim Torra? Según su
discurso, gobernar para los suyos, es decir, para
el sector separatista, y dejar de lado a más de
la mitad de los catalanes, los que nos sentimos
también españoles. El futuro de Catalunya
con Quim Torra de President, cumpliendo y
acatando los designios de Carles Puigdemont
desde Berlín, pinta de dos colores: negro, porque
no se pacificará a la dividida ciudadanía catalana,
y amarillo, por la dramaturgia demostrada por
Quim Torra en su discurso, y ya sabemos que el
color amarillo en el teatro es sinónimo de mal
fario. Y ahora que tenemos un mayo lluvioso
y tormentoso en Catalunya, ¡al mal tiempo,
buena cara!
José A. Ávila López
Exconcejal del Ayuntamiento

ESPECIAL LLAR
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Consells de manteniment
de la teva llar a la primavera
La primavera ha arribat i amb ella
el temps d’encarar certes tasques
de manteniment en l’habitatge. Et
presentem les 10 tasques més importants, entre les quals destaquen
revisar l’estat de terrasses, els patis
i els tancaments.
Aquestes són les 10 tasques
de manteniment que has de fer
al teu habitatge a l’arribada de la
primavera.
1. Repassar teulades, terrasses
i patis: el mal temps de l’hivern
pot haver danyat les teulades, el
paviment de la terrassa o el pati de
l’habitatge, per la qual cosa convé
repassar el seu estat. Cal recordar
que la pòlissa de l’assegurança de
llar cobrirà alguns dels desperfectes que s’hagin pogut produir
durant els mesos freds.
2. Comprovar tancaments i baixants: veriﬁcar que els tancaments
no s’hagin aﬂuixat perquè no entri
l’aigua o netejar de fulles els baixants i els canalons resulten activitats importants en aquesta època
de l’any en què la pluja és freqüent
i pot provocar desperfectes.

3. Portes i tanques: les portes han
pogut patir amb el mal temps, així
com les tanques, especialment en
els xalets. Cal comprovar si han
patit algun contratemps de cara
a poder reparar-les convenientment.
4. Netejar patis i jardins: qui
tingui pati o jardí haurà de repassar
el seu estat, especialment si hi ha
arbres. Netejar les deixalles que

s’hagin generat a l’hivern o eliminar les plantes que estiguin en mal
estat és necessari a la primavera,
per minimitzar els riscos d’incendi
i augmentar la higiene.
5. Ventiladors i aire condicionat:
abans de l’arribada de l’estiu, cal
realitzar les oportunes tasques de
manteniment en els ventiladors i
equips de climatització. Cal netejar
els equips, reemplaçar els ﬁltres

i veriﬁcar l’estat dels conductes
abans que arribi el moment d’usar
els equips d’aquí a uns mesos.
6. Ajustar els aspersors: de nou
per a qui tingui jardí és vital repassar l’estat del reg automàtic
per poder arreglar o substituir
els aspersors que no funcionin
adequadament abans que arribi
l’època més seca i de major ús.
7. Condicionar les eines: seguint

amb el jardí, caldrà reemplaçar
els accessoris en mal estat, netejar
les parts que hagin pogut oxidar o
greixar la maquinària, de cara de
nou a preparar-los per al seu ús a
la primavera i l’estiu.
8. Conductes de ventilació i
aixetes: després de l’hivern cal
veriﬁcar que les gelades no hagin
danyat els conductes de ventilació
o les aixetes, especialment si l’habitatge ha estat deshabitada durant
un temps.
9. Revisar la caldera: la revisió
anual de la caldera és obligatòria
i necessària. Substituir els ﬁltres i
netejar-la si cal és una tasca que
caldrà tenir en compte i el començament de la primavera és una
bona època per fer-ho.
10. Alarmes i detectors de fum:
moltes comunitats de veïns i xalets
compten amb alarmes i detectors
de fum i cal revisar el seu estat
freqüentment. Canviar les piles,
netejar el sistema i comprovar que
està en bon sistema és important i
l’inici de la primavera és un bon
moment per fer-ho.
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GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
ARROSSERIA

ENTREPANS

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

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

CUINA

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

CAFETERIA
Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

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

Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

GUIA GASTRONÒMICA
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QUE VAGI DE GUST!
PIZZERIA

CUINA

ESPECIALITZADA
PER GRUPS I
EMPRESES
Violet
c. Perdiu, 3
T. 93 832 47 78

GALLECS

A partir de

PRODUCTES

4€ /mes

AQUEST ESPAI POT SER TEU

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

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

FRUITERIA

CUINA

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

TAPES
Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87
Bar Rambla
c. Francesc Rovira. 10

14

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

MAIG - JUNY 2018

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SALUT I BELLESA
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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
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 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

Soc una persona normal?
La paraula ‘normal’ s’utilitza
com si fos un terme realment
universal i no hi hagués dubte que, en usar-ho, tothom
sense excepció sabés a què
es refereix exactament. Hi
ha tants tipus de normalitat
com a persones. El que passa és que la majoria ﬁngeix
davant dels altres que no és
estrany, excèntric o diferent
Per què? Per què ens preocupa tant no destacar? Hem
de ser i fer el que tothom fa,
i que tothom s’assabenti que
és així (recorda publicar en
xarxes socials) no sigui que
pensin que no ets normal.
Primer, m’agradaria deixar clar que, tot i el que es
pugui pensar, “normal” únicament vol dir que pertany
a una part de la distribució
estadística on s’acumulen
dades –o sigui, on se situa
la majoria–. Però en cap
concepte això és un judici
de valor, no vol dir ni bo ni
dolent, només el que és habitual. Que molta gent temi
sortir de la línia es deu al fet
que des de petits moltes vegades ens veiem assenyalats
per no fer el que les normes

ens diuen: ‘Els cavalls no són
vermells i verds, torna-ho
a pintar’, ‘l’uniforme no és
reversible, hi ha una forma de portar-lo’, ‘els errors
s’assenyalen en vermell, els
encerts en verd’, ‘el tema
lliure són les vacances’, etc.
Condicionats des del naixement, marcats amb un bolígraf vermell des del bressol.
Quan ens arrisquem a sortir
de la línia tenim por, podem
cometre un error i que tots
ens assenyalin. Però només
les persones que se surten
de la línia fan alguna cosa

una mica productiva per
la humanitat o almenys ho
intenten. Innoven, busquen
altres possibilitats, procuren
trobar respostes.
Malauradament, els esdeveniments de l’actualitat
ens demostren que hem
canviat molt poc en els últims 10.000 anys, ja que
seguim actuant com a “normals” per sentir-nos fora
de perill del dit senyalador.
No t’enganyis, la norma és
opcional, és una guia. Com
adult pots decidir seguir-la
o no (els nens no tenen

aquesta sort ...) A més, hi ha
una gran notícia: en néixer, ja
ets especial, no cal fer res! A
ningú li agrada ser un robot
en el món. La teva unicitat et
deﬁneix, no tens res de què
avergonyir-te.
Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults i de parella. Col·legiada 16.572
KANTOR. Espai
d’Atenció Psicològica
Llobateras 6 Local 1 (al
costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701

CLASSIFICATS

LLOGUER
I VENDA
SE ALQUILA Hab. 610.467.363
LLOGO PIS totalment moblat a
Rubí amb una habitació, cuina
americana i traster. 700€. Interesats trucar: 659.311.658 /
639.620.333
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AGENDA
································································
DIVENDRES 25 de maig
-Festa de Ca n’Oriol
A les 18h inauguració i actuacions musicals. A
la pl. de Ca n’Oriol. A les 23h actuació de Super
gang. Org.: AV Ca n’Oriol.
-Introducció al ioga
A càrrec de Pere Bel. A les 19h a la Societat
Teosòﬁca de Rubí.
-Concert de Jere
‘Íntimo’, a les 21.30h a La Sala. Preu: 10€
anticipada/15€ taquilla.
-Festa do Pulpo
A partir de les 21.30h actuacions musicals. A la
rbla. del Ferrocarril. Org.: Irmandade Galega.

································································
DISSABTE 26 de maig
-Festa de Ca n’Oriol
De 9h a 12h activitats diverses a les pistes de

ADRECES CULTURALS

CULTURA
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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.

l’AV, al Centre Cívic i a la pl. de Ca n’OriolOrg.:
AV Ca n’Oriol.
De 17h a 23h cercavila gegantera, actuacions
musicals i ball amb Que tal a la pl. de Ca n’Oriol.
Org.: AV Ca n’Oriol

Ca n’Oriol. Org.: AV Ca n’Oriol.

-Festa do Pulpo
Activitats musicals i de ball durant tot el dia. A la
rbla. del Ferrocarril. Org.: Irmandade Galega.

-Festa do Pulpo
A partir de les 12h actuacions musicals i concurs
litierari. A la rbla. del Ferrocarril. Org.: Irmandade Galega.

-Teosoﬁa explicada
A càrrec de Pere Bel. A les 18h a la Societat
Teosòﬁca de Rubí.
-Jornada solidària Welcome Refugees
A les 18h xerrada sobre refugiats a càrrec d’ONG
i voluntaris. A les 22h concerts amb Blue Birds,
Chapaos a la Nueva, Tremenda Muela, La SoniK
DJ i Hariatz. Al CRAC. Taquilla inversa.
-Presentació del llibre ‘La germandat. Complot
contra les dones’
A càrrec de David Miró i Mari Fouz. A les 19h a
Lectors al tren, Espai de Llibres.

································································
DIUMENGE 27 de maig
-Festa de Ca n’Oriol
De 10h a 14h activitats diverses i paella popular
al CEntre Cívic i la pl. de Ca n’Oriol.
De 17.30h a 21h actuacions musicals a la pl. de
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.

-Vermuts Musicals
A càrrec de Carlquist i Mitchell Quartet. A les
12.30h al Celler.

································································
DIMECRES 30 de maig
-‘Egiptologia’
Conferència a càrrec de Desiree Domínguez. A
les 19h a la Biblioteca. Org.: Amics UAB.

································································
DIJOUS 31 de maig

DILLUNS 28 de maig

-Presentació del llibre ‘El Principito y los
ideales’
Amb Beatriz Pineda. A les 18h a la Biblioteca.

-‘Lluna plena de maig, gèminis’
A càrrec de Jesús Jurado. A les 17.30h a la Societat Teosòﬁca de Rubí.

-Conversa en anglès
‘Scotland’, a càrrec de la British House Rubí. A
les 20h a la Biblioteca.

-‘Reforma horària a Catalunya’
Conferència a càrrec de Salvador Cardús. A les
18h a l’Ateneu.

-Audiovisuals de muntanya
A les 20h al Centre Excursionsita (pg. Riera
30-32).

································································

-‘Tan lluny, tan a prop’
Cicle Explica’ns el teu rotllo, a càrrec de Xavi
Oller. A les 20.30h a l’Antiga Estació.

································································

DIMARTS 29 de maig
-Hora del conte
A càrrec de La maleta de la Lili. A les 17.30h a
la Biblioteca. D’1 a 4 anys.
-Contacontes en anglès
A càrrec de Fernanda Parra i Javi Segovia. A les
18h a Lectors al tren, Espai de Llibres.
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.

-‘Swing Tenes Band’
Concert a les 21h a l’Escola de Música Pere
Burés.

EXPOSICIONS
-Bòdum i art. Fins al 9 de juny a l’Antiga
Estació.
-EdRa Pop. Exposició pop-art. Fins a l’11 de
juny a edRa.
-Sergi Marcos, del poema a la pintura. Pintures inspirades en l’obra de Joan Margarit.
A l’Aula Cultural ﬁns al 14 de juliol.

CULTURA
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EXPOSICIONS

La col·lec�va ‘Bòdum i Art’, tret de sor�da
al 40è aniversari de l’elefant rubinenc
C. CARRASCO

Amb la inauguració de la
mostra col·lec�va ‘Bòdum
i l’Art’ a l’Antiga Estació,
aquest dijous 24 de maig
s’ha donat el tret de sor�da
als actes de celebració del
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 escultura que es va ubicar a la plaça Pearson i que
s’ha conver�t en un símbol
emblemà�c de Rubí.
L’exposició ‘Bòdum i
l’Art’ ofereix la interpretació
del Bòdum o dels elefants
en general d’una trentena
d’artistes que han volgut
par�cipar en la celebració.
Entre aquests ar�stes, n’hi
ha 11 que ja van par�cipar
en l’exposició commemorativa del 20è aniversari
del Bòdum, la resta se sumen per primera vegada.
Les obres són de diferents

Una de les obres que es podrà veure a la mostra. / C.C.

disciplines com la pintura,
l’escultura, la il·lustració i la

fotograﬁa. La mostra es podrà visitar ﬁns al 9 de juny.

Altres ac�vitats
Aquesta és la primera de
les propostes organitzades
pels 40 anys del Bòdum, una
celebració que culminarà
el 23 de juny amb una gran
festa a la plaça Pearson amb
tallers, música, espectacles
i la presentació oﬁcial del
Bòjum, germà del Bòdum
i bès�a fes�va de la ciutat,
que tot just està acabant
d’enlles�r el col·lec�u Les
anades d’olla.
A més, al juny també
s’inaugurarà l’exposició collec�va ‘Bòdum i els infants’
a la Biblioteca, amb treballs
realitzats a les escoles de
Rubí i ‘Bòdum i el disseny’ a
l’Escola d’Art i Disseny, que
inclourà treballs efectuats
per alumnes de serigraﬁa
ar�s�ca, ceràmica i escultura.
A més, durant tot l’aniversari, els elefants envairan
els aparadors d’algunes llibreries de la ciutat com són
El Racó del Llibre, L’Ombra i
Lectors al Tren.

Alumnes de l’Escola d’Art i
Disseny de Rubí exposen una
mostra sobre el Pop Art
Alumnes de Dibuix, Pintura
i Ceràmica de l’Escola d’Art
i Disseny de Rubí (edRa) van
inaugurar aquest dimecres
l’exposició ‘EdRa Pop’, una
mostra d’obres inspirades en
el Pop Art.
Aquest moviment ar�s�c
va sorgir al Regne Unit i als
EUA a mitjans del segle XX

i s’inspira en l’estè�ca de la
vida quo�diana i els béns de
consum de l’època, com els
anuncis o els còmics. L’ar�sta
Andy Warhol va ser un dels
seus màxims exponents.
La mostra es podrà visitar ﬁns a l’11 de juny a la
sala d’exposicions del centre
educa�u. / DdR
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TRADICIÓ

L’Hermandad Andaluza celebra el Rocío Centenars de persones gaudeixen de
l’Aplec de Primavera i la Festa dels Xatos
L’ H e r m a n d a d A n d a l u za
Nuestra Señora del Rocío
de Rubí va beneir divendres
el seu Simpecado davant
l’Església de Sant Pere. L’alcaldessa, Ana M. Martínez,
i els regidors Maria Mas,
Moisés Rodríguez i Juan López van acompanyar l’entitat
en aquest acte, preludi de la
romeria del Rocío.
Els membres de l’Hermandad i els de l’Asociación
Rociera de Rubí van participar durant el cap de setmana

REDACCIÓ

Participants en la veneració a la verge del Rocío. / Localpres

en la romeria de la Verge del
Rocío, que es va celebrar al
polígon de Can Petit a Terras-

sa, punt de trobada de tots
els catalans que celebren el
Rocío. / DdR

Centenars de persones es van
reunir dilluns a l’esplanada
de l’ermita de Sant Muç per
gaudir de l’Aplec de Sant
Muç i la Festa dels Xatos,
organitzats per l’Esbart Dansaire de Rubí, el Foment de la
Sardana, la Parròquia de Sant
Pere i l’Ajuntament, amb la
col·laboració d’una quinzena
d’entitats més.
Els actes es van iniciar a
la plaça del Doctor Guardiet
amb la tradicional xocolatada
amb melindros. Ja de camí
cap a l’ermita, es va desenvolupar un nou joc de geocerca
a càrrec de l’Esbart Dansaire
de Rubí. Diversos infants es
van sumar a aquesta proposta, que l’any passat ja estava
prevista però que ﬁnalment
no es va poder realitzar per
culpa de la pluja.
Els actes principals de
la festa van tenir lloc a Sant
Muç, començant per la missa
a l’ermita i seguint per la ballada de gegants i gegantons,
l’encesa del foc a càrrec de
les colles Diables de Rubí,
Rubeo Diablorum, Diables

Infants de l’escola de l’Esbart, durant la ballada dels Xatos a l’esplanada de Sant Muç. / Localpres

de la Riera i les Espurnes i els
Trons, l’audició de sardanes
interpretada per la Cobla
Marinada ─amb una peça
final dedicada a Rubí─ i el
tradicional ball dels Xatos
protagonitzat pels infants de
l’escola de l’Esbart. L’esplanada de l’ermita també va acollir el tradicional arròs cuinat
per la Unión Extremeña de
Rubí, que va exhaurir els 250
tiquets disponibles. Les danses participatives de l’Esbart
van posar el punt ﬁnal a la
jornada festiva.
El regidor de Cultura,

Moisés Rodríguez, es va manifestar satisfet per l’afluència de la ciutadania a la
celebració, “una tradició que
la gent de Rubí espera amb
molt entusiasme i on s’aboquen a col·laborar totes les
entitats de cultura popular i
tradicional”.
Des de l’organització, que
agraeix la participació i la
col·laboració de les entitats,
conﬁen a consolidar el creixement d’aquesta festa recuperada el 1986, possiblement
donant-hi més protagonisme
a la infància.

CULTURA
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MÚSICA

El mag Selvin presentarà la Gran Jere oferirà a La Sala un concert
Gala Internacional de Medimàgic en acústic dins la gira ‘Íntimo’

Selvin, amb l’alcalde i regidors de Sant Joan de Mediona, durant la
presentació del festival Medimàgic. / Cedida

REDACCIÓ

El reconegut mag rubinenc
Selvin presentarà aquest
dissabte la Gran Gala Internacional de Màgia, organitzada en el marc del festival
Medimàgic 2018, que se
celebrarà durant el cap de
setmana a Sant Joan de Mediona, a l’Alt Penedès.
Selvin conduirà una gala

que comptarà amb la participació de set il·lusionistes
d’estils molt diversos i de
reconegut prestigi internacional. Entre aquests,
destaca la maga xinesa Jade,
que vindrà especialment
des de Sant Francisco per
participar en aquest esdeveniment. També hi participaran Solange Kardinally,
que actualment triomfa

amb el seu espectacle de
màgia de canvi de vestuari
al Circ Amar de França, Miguel Muñoz, especialista en
la manipulació de boles de
vidre i aigua que acaba de
ﬁnalitzar una exitosa gira per
la Xina, o el mag Hausson,
Premi Nacional de Cultura i
Vareta d’Or a Montecarlo.
Les entrades per assistir
a la gala, que tindrà lloc
aquest dissabte a les 21.45
hores al pavelló Antoni Ramallets de Sant Joan de
Mediona, ja estan a la venda
a www.codetickets.com.
El preu és de 12 euros i de
15 euros si es compren el
mateix dia a taquilla.
Medimàgic 2018, del
qual Selvin també n’és el
director màgic, és un festival internacional de màgia
i il·lusionisme que vol fer
arribar aquest art a tota la
família. El festival també oferirà altres activitats al llarg
de tot el cap de setmana
com una gala infantil, una de
joves talents i un homenatge
al Mag Lari.

El cantautor rubinenc actua aquest divendres a La Sala. / Cedida

El cantautor rubinenc Jeremías Blanco, més conegut
com a Jere, oferirà aquest
divendres a les 21.30 hores
a La Sala un dels concerts de
la seva gira ‘Íntimo’. Es tracta
d’un espectacle en què el
músic oferirà les cançons de
la seva primera etapa, abans
d’impulsar el grup Improperios, en format acústic.
Jere estarà a l’escenari de La
Sala acompanyat pel piano,
una guitarra acústica, un

violoncel, un trombó i una
bateria.
Durant l’espectacle musical es podran escoltar els
temes habituals del cantautor local, que va iniciar
la seva carrera artística al
costat del productor musical
rubinenc Xavi Pérez i que va
gravar tres discos en solitari:
‘Improperios’, ‘Nassaukade’
i ‘Los colores de la luz’, amb
temes d’un estil d’arrels ﬂamenques.

Després del concert a
Rubí, Jere portarà l’espectacle ‘Íntimo’ a Saragossa l’1 de
juny i a Madrid el 2 de juny.
Un cop ﬁnalitzada la gira,
l’artista rubinenc continuarà
treballant en el segon disc
del grup Improperios, que
el 2015 va publicar ‘Kepler
22b’. Es tracta d’un projecte
musical liderat per Jere en
el qual s’allunya de les arrels
ﬂamenques i mostra un estil
més proper a l’indie. / DdR
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Més d’una vintena d’ac�vitats
per la festa de Ca n’Oriol
L’Associació de Veïns de Ca
n’Oriol organitza aquest cap
de setmana la festa del barri
amb més d’una vintena
d’ac�vitats. El tret de sor�da
serà aquest divendres a les
18 hores amb la inauguració
de la festa a la plaça de Ca
n’Oriol. Més tard, actuaran
els grups de ball Aromas del
Sur i Tu Zona Dance. A par�r
de les 23 hores, hi haurà
l’actuació musical de Supergang, una banda de versions
de música pop rock.
El dissabte a par�r de
les 9 hores tornaran les
activitats amb una melé
de petanca a les pistes de
l’AV de Ca n’Oriol. A les 10
hores, està previst el torneig
infan�l d’escacs al Centre
Cívic del barri, mentre que
a les 11 hores a la plaça de
Ca n’Oriol s’organitzarà un
concurs de dibuix infan�l. A
la mateixa hora, s’instal·larà
un mercat de segona mà i
intercanvi a la plaça d’Aragó
i a par�r de les 12 hores a
la plaça de Ca n’Oriol �ndrà
lloc una festa de l’escuma

CULTURA
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i un concurs de gastronomia.
A la tarda, a par�r de
les 16 hores, la colla gegantera de l’Escola Teresa
Altet celebrarà el seu 15è
aniversari amb la 9a Trobada gegantera. Les colles
par�cipants es plantaran a
la plaça Guardiet des d’on
sortiran en cercavila fins
al barri, on �ndran lloc els
balls i els parlaments.
El programa fes�u con�nuarà a les 19 hores quan
actuaran l’Esbart Dansaire, els Diables de la Riera,
Aromas del Sur i la resta
de grups de ball de l’en�tat
veïnal. A les 23 hores, està
previst un ball popular amb
l’orquestra ‘Qué tal’.
Per úl�m, el diumenge
d’11 a 14 hores hi haurà
jocs infan�ls i inﬂables, una
missa rociera a les 13 hores
i una paella popular a les
14 hores. A la tarda es farà
entrega dels trofeus i a les
18 hores con�nuaran les actuacions musicals a la plaça
de Ca n’Oriol. / DdR

San�ago Granizal balla amb Rossy de
Palma a ‘Bailando con las estrellas’

El ballarí i coreògraf San�ago Granizal, ballant amb l’ar�sta Rossy de
Palma durant el segon programa del concurs. / Cedida

M. CABRERA

El coreògraf i ballarí rubinenc San�ago Granizal, cogerent de l’escola 8 Temps,
és la parella de ball de la
polifacètica artista Rossy
de Palma al programa ‘Bailando con las estrellas’, que
s’emet el dimarts a la nit a
Televisió Espanyola.
El ballarí d’origen uruguaià ha estat campió del
món i quatre vegades cam-

pió d’Europa, a més de tenir
una faceta com a actor. El
programa televisiu consisteix a adaptar cançons contemporànies a balls clàssics
amb parelles formades per
un professional de la dansa
i una persona famosa. Així,
a més de Rossy de Palma hi
par�cipen altres persones
conegudes com a David
Bustamante, Gemma Mengual o Fernando Guillén
Cuervo.

En el primer programa, Granizal i de Palma van ballar
‘Escuela de calor’ en forma
de pasdoble, mentre que
en el segon van ballar ‘Bad
Romance’, de Lady Gaga, a
ritme de fox.
“És un repte professional
molt gran, no només ballo i
creo coreograﬁes, sinó que,
pel fet que Rossy de Palma
és una llegenda d’ar�sta tot
ha d’estar molt treballat, ha
de tenir profunditat i intensitat”, ha explicat San�ago
Granizal.
Homenatge a les víc�mes
de la Rierada
A més de par�cipar en el
programa, Granizal té altres
projectes. Amb l’escola de
ball 8 Temps vol impulsar
un homenatge a les víc�mes
de la Rierada: “Volem fer un
número d’art contemporani
en un lloc obert inspirat en
el llibre ‘Hijo del Aguacero’,
escrit per Josep M. Riera,
que va perdre els seus pares
a la Rierada. És un projecte
que em fa molta il·lusió”.

REGIONAL

La Irmandade
Galega celebra la
Festa do Pulpo
La Irmandade Galega de
Rubí celebra aquest cap de
setmana la Festa do Pulpo
i de las Letras Galegas, que
�ndrà lloc a la rambla del
Ferrocarril, on hi haurà venda de productes gallecs i un
servei de restaurant.
La festa començarà
aquest divendres a les 21.30
hores i a la nit �ndrà lloc
el concert dels grups Els
Maquis i O Valdas Mouras.
El dissabte a les 10 hores s’oferirà una cercavila
seguida d’una mostra de
folklore gallec i a les 14 hores �ndrà lloc un dinar. A la
tarda, con�nuaran els balls
i les actuacions musicals i a
par�r de les 19 hores està
prevista una gran revetlla
amb l’orquestra Suavecito i
el Duo Mediterraneo.
El diumenge a les 13.45
hores serà el moment d’un
vermut musical i posteriorment un dinar de la Irmandade. A la tarda, �ndran lloc
noves actuacions musicals
i l’entrega de premis d’un
concurs literari. / DdR

TEATRE

Una desena d’espectacles formaran
part del fes�val Teatre sense teatre
L’Ateneu, la plaça Salvador Allende o el gimnàs de
l’Schola seran alguns dels
escenaris d’una nova edició
del festival Teatre sense
teatre, que pretén treure
les arts escèniques dels
escenaris per portar-les a
l’aire lliure o en espais poc
habituals.
L’Ajuntament de Rubí
impulsa aquest festival,

ideat per la companyia La
Tal, que proposa una desena d’actuacions de teatre,
música, circ o clown, la
majoria de les quals són de
lliure accés.
Així, entre l’1 i el 3 de
juny, està prevista la representació de les obres ‘Ventura’, de Cris�na Clemente,
‘Voluntat indòmita’, de La
Càmara Teatre, ‘Time to

loop’, de la companyia italiana Duo Kaos, ‘Wet ﬂoor’, de
la companyia Cris-is, ‘Guga,
el rey de l’acrobàcia’, ‘Libèllula’, de la companyia To�
Toronell, ‘Fuenteovejuna’,
de Lope de Vega, ‘Clown
in libertà’, de la companyia
italiana Teatro Necessario,
‘Esquerdes’, d’Hotel Iocandi,
i l’espectacle ‘Les pompiers’,
de La Tal. / DdR

ESPORTS
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HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

El Femení del Cent Pa�ns revalida
el �tol de lliga i aconsegueix el doblet

FUTBOL | INTERNACIONAL

Aida Esteve, campiona d’Europa
amb la selecció Sub-17

REDACCIÓ

El Sènior Femení de l’HCR
Cent Pa�ns ha aconseguit
de nou el �tol de la Lliga Elit
després de guanyar per 3-0
al CPLV Panteras de Valladolid en el segon par�t de la
ﬁnal disputat aquest dissabte a la pista Francesc Calvo.
Una victòria que suposa el
doblet per a les jugadores de
Xavi Porqueras, que acaben
una magnífica temporada
amb la Lliga Elit i la Copa de
la Reina, a més d’una tercera
posició a la Lliga Europea.
En el primer par�t de la
ﬁnal de la lliga, disputat a
Valladolid, les rubinenques
es van imposar 1-4 i ja es van
posar la ﬁnal de cara. L’equip
va jugar un gran par�t, amb
menció especial per la portera Carol, per les més de 30
aturades, i per Maria Ayala,
autora d’un hat-trick.
Ja a Rubí, es va disputar
la tornada. El par�t va ser
emocionant i va fer vibrar
el nombrós públic que va
omplir les grades de la pista

Aida Esteve, en una acció al par�t contra Polònia. / UEFA

L’equip rubinenc, amb la copa de campiones. / Localpres

Francesc Calvo. Les jugadores val·lisoletanes van sor�r
amb la intenció d’empatar
la final i forçar un tercer
partit. Tots dos equips es
van mostrar intensos i la
igualtat es va mantenir en
el marcador, amb l’empat a
zero inicial, ﬁns a gairebé el
descans, quan el Cent Pa�ns
va aconseguir fer el primer

gol, que va materialitzar
Maria Ayala.
La segona meitat encara
va ser més intensa i emocionant, amb un Panteras
que ho intentava i un Cent
Pa�ns que ho impedia amb
una bona defensa. Quan faltaven 3 minuts pel ﬁnal del
par�t, el conjunt rubinenc
va aconseguir fer el segon

gol, obra d’Ainhoa Merino,
que va donar una mica de
tranquil·litat i poc abans
del final, Eva Marqués va
aconseguir el tercer i deﬁni�u gol.
Amb el doblet, el conjunt rubinenc ﬁrma una gran
temporada, on han estat
molt regulars i només han
perdut un par�t.

La rubinenca Aida Esteve
s’ha proclamat campiona
de l’Eurocopa Sub-17 amb la
selecció espanyola després
de guanyar la ﬁnal per 2-0
contra Alemanya. La fase
ﬁnal de la compe�ció s’ha
disputat a Marijampole, a
Lituània, i el combinat estatal, entrenat per Toña Is, ha
superat tots els seus rivals
per acabar aixecant el �tol
de campiones.
Durant la competició,
Aida Esteve ha disputat
sencer el par�t contra Polònia de la fase de grups que
la selecció espanyola va
guanyar per 5-0, amb un gol

de la rubinenca. El triomf a
l’Eurocopa dona al combinat
estatal el bitllet per par�cipar al novembre al Mundial
de futbol Sub-17, que es
disputarà a l’Uruguai.
Esteve afegeix el títol
de campiona d’Europa a la
lliga que fa només uns dies
va aconseguir guanyar amb
el FC Barcelona B, a Segona
Divisió Nacional. La migcampista rubinenca va començar
a jugar al futbol amb 6 anys a
la Unió Espor�va Rubí. Més
tard, va ves�r les samarretes
del Sabadell FC i del RCD Espanyol i l’any passat va ﬁtxar
pel Barça B. / DdR
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ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Tretze atletes de la UAR disputaran
la ﬁnal del Campionat de Catalunya
Tretze atletes de la Unió Atlètica Rubí (UAR), de les categories
Sub-10, Sub-12 i Sub-14, van aconseguir les marques mínimes
per disputar les ﬁnals del Campionat de Catalunya d’Atletisme,
que tindran lloc el 2 de juny a Castellar del Vallès. Les prèvies
van ser aquest dissabte a les pistes d’atletisme d’Ascó. / UAR

RESULTATS
Guillem Mejías
Lucía García
Emma Dublino
Abril Segovia
Ivan Molina
Ivan García
Jordi Serra
Marc López
Valeria Olalla
Adrián Macías
Violeta Vilches
Pol Cordero
Estefany Ba

ESPORTS
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1.000 mll
Sub-10
1.000 mll (3’53”05)
Sub-10
Salt de llargada (2,96 m)
Sub-10
Llançament de pilota (17,89 m)
Llançament de pilota (14,39 m) Sub-10
1.000 m marxa (6’35”73)
Sub-10
60 m (8,92 m)
Sub-12
Salt de llargada (primer en marques)
600 mll (1’53”59)
Sub-12
Salt de llargada (3,99 m)
1.000 mll (1’09”33)
Sub-14
1.000 mll (3’19”19)
Sub-14
3.000 mll (10’51”93)
Sub-14
Triple salt (9,56 m)
Sub-14
80 m tanques (13”96)
220 m tanques (31,82)
Sub-14
Triple salt (10,31 m)
Llançament de pes (10,01 m) Sub-14

TRIATLÓ | IRONCAT

La UAR, setena en el Campionat
de Catalunya de llarga distància
La Unió Atlètica Rubí (UAR)
va obtenir la setena posició
en el Campionat de Catalunya
de llarga distància, l’IronCAT
2018, una prova en la qual
els participants van completar
3.800 m nedant, 180 km en bicicleta i 42,195 km corrent. La
prova, que enguany arribava a
la 14a edició, es va disputar a
l’Ampolla. Cal destacar la gran
actuació de l’atleta de la UAR
Frank García, que debutava

a la prova i que va arribar en
la 29a posició amb un temps
final de 10h15’. També va
participar Santi Sánchez, que
va ser bronze en la categoria
de V2 (majors de 50 anys),
aconseguint la posició 38 amb
un temps de 10h46’2’’.
Finalment, Vicente Blasco va patir molts problemes
musculars i va arribar en la
posició 82a amb un temps
ﬁnal d’11h57’1’’. / DdR

Participants de la UAR en la prova de l’Ampolla. / Cedida

FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic derrota el Fontsanta
Fatjó i s’assegura la permanència
JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va aconseguir una important victòria
davant el Fontsanta Fatjó (2-4),
tres punts amb els quals el
conjunt rubinenc s’assegura la
permanència a Segona Catalana. L’Olímpic va jugar un partit
seriós i va obrir el marcador al
minut 15, amb un gol de Dani
Pardo. El domini del partit era
altern, amb ocasions per als
dos equips, tot i que la defensa del Can Fatjó estava molt
encertada i va deixar diverses
ocasions la davantera del Fontsanta en fora de joc.
En el minut 32, una jugada elaborada de l’Olímpic va
acabar amb una centrada des
de la banda de Dani Pardo
cap al segon pal, que Rubén
va rematar de cap enviant la
pilota al fons de la xarxa per
fer el segon gol visitant. En el
minut 43, a les ﬁles dels locals,
Bové es va lesionar i va haver
de ser substituït per Albert.
Tot i que l’Olímpic encara va
disposar d’alguna oportunitat,

OLÍMPIC CAN
FATJÓ
- JÚNIOR
FONSANTA
FATJÓ
- CD
OLÍMPIC CAN FATJÓ

1-0

2-4

CD FONTSANTA FATJÓ: Albert, Rafa, Coma, Adri, Bové
(Albert), Mini (Raúl), Fini, Díaz (Juanma), Carceler, Fermo
i Sergio.
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Gerard, Dani García, I.
Armenteros, O. Molina, Mauri (Claudio), Arnau, D. Vázquez
(Serrano), Rubén (Charly), D. Pardo i Jonay (Johny).
Àrbitroe Musá Chicart, Àlex (Regular).
Gols: 0-1 D. Pardo (15’); 0-2 Rubén (32’); 1-2 Albert (52’);
1-3 Dani G. (60’); 1-4 Mauri (66’); 2-4 Juanma (70’).
Targetes: Coma, Fini, Carceler, Ferma i Sergio / Dani G., D.
Vázquez, Johny, I. Armenteros (V).

el descans va arribar amb el 0-2
al marcador.
A la segona meitat, Juanma
va substituir Díaz a les ﬁles de
l’Olímpic. Ja en el minut 52,
una distracció de la defensa va
permetre Albert retallar distàncies fent l’1-2. Els de Can Fatjó
van reaccionar i Dani, amb
molta intensitat, va recuperar
la pilota, la va passar a Dani
Pardo, que va fer una paret
dins de l’àrea amb Dani García,
que va ﬁrmar el tercer gol de
l’Olímpic amb una vaselina.
El Fontsanta no es va acovardir i va continuar lluitant,

però en el minut 66, una gran
jugada de l’Olímpic va permetre Mauri fer el quart. Només
4 minuts després, el Fontsanta
va fer un golàs des de la línia de
l’àrea. L’Olímpic va haver de jugar els darrers 13 minuts amb
10 jugadors després que Ivan
Armenteros veiés la vermella
per protestar, però el partit va
acabar ﬁnalment 2-4.
Amb la victòria, els de
Can Fatjó certiﬁquen la permanència. Diumenge vinent,
l’Olímpic tancarà la lliga contra
l’Espluguenc a les 12 hores a
Can Fatjó.

RESULTATS
Martorell - Veterans
3-3
Blanchart, Moreno i González.
Juvenil A - Europa
7-2
Pau, Segura (3), Rivas (2) i
Marc.
Juvenil B - Terrassa
2-6
Olías i Moreno.
Cadet B - Jabac
7-2
Quan, Ernesto (2), Carlos (2),
Ferran i Hademaro.
Infantil B - Castellbisbal 5-1
Morales, Quintana (2), Younes i Unai.
Terrassa - Infantil C
5-0
Aleví A - Manresa
5-2
Daniel (2), Álex, Víctor (2).
25 Septiembre - Aleví B 2-1
Rubén.
Jabac - Aleví C
1-2
Iker i Martín.
Aleví D - Castellbisbal
6-6 Nabil, Izan (3), Martí i
Yovani.
Sant Cugat - Aleví E
5-8
Axel (4), Alejandro, Raúl (2)
i Joan.
Castellar - Benjamí A
3-3
Joan (2) i Didac.
Benjamí B - Manresa
5-2
Maher (3), López i Bisbal.
Baco Unión - Benjamí C 1-5
Rolan i Pérez (4).
Can Boada - Benjamí D 12-0
Prebenj. A - N. Terrassa 2-2
Julen.

TRIATLÓ | IRONCAT

FUTBOL | FORMACIÓ

Bons resultats pels triatletes de l’Òptims
Club Triatló a l’IronCAT de l’Ampolla

Resultats de la Penya

Dos triatletes de l’Òptims
Club Triatló de Rubí van disputar dissabte passat l’Ironman de l’Ampolla, l’IronCAT
2018. La prova és un triatló
de llarga distància, amb
3.800 m nedant, 180 km
en bicicleta i una marató,
42,995 km, en el tram a
peu.
Manolo González va conﬁrmar el seu gran moment
amb una brillant 19a posició
a la general, i va pujar al podi

en la segona posició de la categoria V2. González va tenir
una actuació molt regular
als tres sectors, amb posicions 20, 24 i 22 a cada tram.
Finalment, va arribar a meta
en un temps de 9h55’.
Per la seva banda, Albert
Muñoz va haver d’abandonar
a pocs quilòmetres del ﬁnal
per culpa d’uns problemes
físics, després de completar
un molt bon parcial de natació. / DdR

Manolo González i Albert
Muñoz. / Cedida

El Prebenjamí A va guanyar
amb claredat el Pueblo Nuevo, mentre que el Prebenjamí
B va perdre per 6-2. El Benjamí A va guanyar 6-2 al Viladecavalls, amb gols d’Aria, Jordi
(2) i Ariel (3), mentre que el
Benjamí B va imposar-se 1-2
al Can Trias, amb gols d’Annas
Attrach. L’Aleví va perdre per
la mínima al camp del Mercantil i l’Infantil va empatar
2-2 amb el Juan XXIII, amb
dos gols d’Ian i Adnan. Per la
seva banda, el Cadet va perdre 5-0 amb el CN Terrassa. /
Penya Blaugrana
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WATERPOLO | COPA FEDERACIÓ

ESCACS | OBERT

El Masculí del CNR segueix a la Copa Federació

Miguel Muñoz guanya per
tercera vegada l’Obert
Internacional Ciutat de Rubí

RESULTATS

El Sènior Masculí A de waterpolo del Club Natació Rubí va disputar dimecres la tercera jornada de la Copa Federació contra
el CN Montjuïc. La victòria va ser pels nois de Toni Aguilar, que
es van imposar per un clar 15-10. Amb aquest resultat, l’equip
se situa en la segona posició, a dos punts del primer classiﬁcat,
el CN Catalunya. / CNR
La Sirena CN Mataró B
Aleví B
CN Sant Andreu
CN Sant Andreu
Infantil
UE Horta

Cadet B
CN Granollers B
Cadet Masculí A
Benjamí
CN Terrassa
Juvenil Masculí

15-5
1-6
9-5
3-5
0-15
10-12

Els jugadors del CNR van segons a la classiﬁcació. / Cedida

NATACIÓ | PROVES CLASSIFICATÒRIES

Els alevins del CNR disputen la jornada de fons i es�ls
Els nedadors alevins del
Club Natació Rubí (CNR) es
van desplaçar el 19 de maig
a Manresa per disputar la
primera i única jornada de
fons i estils, on van nedar
les proves de 200 m es�ls
i els 400 m lliures. Aquesta
compe�ció suposava l’úl�ma
oportunitat de la temporada
per als nedadors de classiﬁcar-se pels Campionats de
Catalunya d’Es�u.
Per disputar aquest campionat, es classificaran els
100 primers nedadors de
Catalunya de cada any i sexe
i el rànquing es confeccio-

Els alevins del CNR que van compe�r a Manresa. / Cedida

na per la suma dels temps
d’aquestes dues proves dis-

putades a la lliga i en aquesta
darrera jornada. Durant les

setmanes vinents, es coneixeran als representants
del club rubinenc en aquest
campionat de natació.
Aquest dissabte també hi
va haver presència rubinenca
a les instal·lacions del GEiEG
de Girona, on va tenir lloc
el XX Trofeu Natació Màster
Girona, prova corresponent
al Circuit Català de Trofeus
Màsters de Natació.
El CN Rubí va comptar
amb la par�cipació del nedador rubinenc José Manuel
Mayoral, que va nedar els
100 i 50 m papallona i els 200
m lliures. / CNR

BOCCIA | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Ángel Pérez, subcampió de Catalunya de boccia
L’espor�sta del CE Horitzó Ángel Pérez, qui havia estat campió de Catalunya de boccia el
2017, no va poder revalidar
el �tol, però es va proclamar
subcampió en categoria BC2.
Pérez va guanyar a M. Dolores
Hidalgo, de l’AE CAtalonia, en
la primera semifinal per un
ajustat 4-3. Ja en la ﬁnal, no
va tenir opcions i va caure derrotat per 0-13 contra Benito
Sánchez, del CE Boccia 360.
Per la seva part, José An-

L’espor�sta del CE Horitzó va ser segon a la compe�ció. / Cedida

tonio García va ser quart en
categoria BC3, on el nivell dels

compe�dors era molt alt. Cal
ressaltar la gran tasca dels

tècnics Xènia Morilla i Pedro
Cordero. / CE Horitzó

El Gran Mestre Internacional (GM) Miguel Muñoz ha
guanyat per tercera vegada
l’Obert Internacional d’Escacs actius Ciutat de Rubí,
organitzat per l’Agrupació
d’Escacs Rubinenca. Muñoz
va estar acompanyat al podi
pel Mestre Internacional
Jonathan Cruz i el Mestre
Fide Carles Díaz, que van
ser segon i tercer respec�vament.
En categoria infan�l, el
campió del torneig va ser
Iván Planella.
L’Obert, que enguany
arribava a la sisena edició, la
tercera des que forma part
del circuit català d’escacs, va

comptar amb la par�cipació
d’un centenar de jugadors,
81 en categoria adult, 25 dels
quals eren �tulats, i 19 en
infan�l. Una par�cipació que
conﬁrma la trajectòria ascendent del torneig rubinenc.
Per primera vegada,
l’Obert ha estat emès en
directe per Facebook, amb
visites des de països com
Anglaterra, Països Baixos,
Grècia, Estats Units, Noruega
o Colòmbia, entre altres.
Des de la Rubinenca han
agraït el suport de patrocinadors, col·laboradors i
ins�tucions, així com a tots
els par�cipants per la seva
conﬁança. / AER

Els guanyadors del torneig, amb membres de l’organització. / Cedida

CICLISME | RUTA

Noves sor�des del
Club Ciclista Rubí
El Club Ciclista Rubí ha organitzat noves sor�des per
aquest diumenge. El primer
grup sor�rà a les 7 del ma�
des de la plaça del Doctor
Guardiet per fer una ruta de
155 km ﬁns al Pla de Manlleu i
tornada cap a la nostra ciutat.
Per la seva banda, el segon
grup sor�rà a les 7.30 hores
per fer un recorregut de 85

El ciclista Pedro Estepa. / Cedida

km ﬁns a Olesa de Bonesvalls i
tornada cap a Rubí. / DdR

Per a nens i nenes
de 3 a 15 anys

Renovacions
a partir del 7 de maig

Torns
setmanals

Places
limitades

VOLS SABER MÉS?
Més informació
a la nostra web

