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Augmenta el nombre de sol·licituds 
de beques menjador a Rubí 
REDACCIÓ

Un total de 1.984 famílies 
rubinenques han sol·licitat 
a l’administració beques 
menjador pel curs 2019-
2020, una xifra que suposa 
un 12,66% més que l’any 
anterior. La dada encara pot 
incrementar-se més, ja que 
la convocatòria d’ajuts es 
torna a obrir al setembre i 
es manté oberta durant tot 

el curs escolar.
L’increment de la de-

manda d’aquests ajuts no és 
un fet exclusiu de la nostra 
ciutat, sinó que es produeix 
a tota la comarca.

Segons dades del Consell 
Comarca, al Vallès Occiden-
tal ja s’han rebut 19.606 sol-
licituds de beques menjador 
pel curs vinent en aquesta 
primera convocatòria i la 
previsió és que la xifra se-
gueixi augmentant durant 
el curs.

En el conjunt de la co-
marca, l’increment de sol-
licituds respecte al juliol del 
2018 és de 886 sol·licituds 
més. El curs passat es va 
començar amb 18.720 de-
mandes i es va acabar amb 
20.955.

Des del Consell Comar-
cal apunten que, tot i la 
millora de les dades de l’atur 
i de determinats indicadors 
econòmics, moltes famílies 
del Vallès Occidental se-
gueixen vivint en situació 
de vulnerabilitat.

De fet, de les 19.606 
sol·licituds d’enguany, 9.232 
les demanen famílies en risc 
social. Aquestes famílies re-
presenten gairebé la meitat 
de les sol·licitants, un 47%.

Quan el Departament 
d’Ensenyament de la Gene-
ralitat comuniqui al Consell 
Comarcal l’assignació de 
beques, aquest informarà 
els ajuntaments, que seran 
els que comunicaran a les 
famílies si la seva sol·licitud 
ha estat acceptada o no.

Les sol·licituds d’ajuts per al menjador escolar s’han incrementat a tota la comarca. / Arxiu

 CURS Solituds a  Ajuts concedits
 fi nal de curs 

 2012-2013  8.478 5.608 

 2013-2014  9.573 6.228

 2014-2015  13.882 9.406

 2015-2016  16.653 10.879

 2016-2017  18.603 12.871

 2017-2018  19.478 15.361

 2018-2019  20.955 16.549 

 2019-2020   
(dades provisionals.   

19606
 

Les sol·licituds poden   
augmentar encara 
fi ns el juny de 2020) 
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CRISTINA CARRASCO

L’equip de govern, en mans 
del Parti t dels Socialistes de 
Catalunya (PSC), ha presen-
tat la proposta de pressu-
post per al 2019 que ascen-
deix a 84,2 milions d’euros, 
el que suposa 5 milions 
més que l’exercici anterior. 
Segons l’alcaldessa, Ana M. 
Martí nez, són uns comptes 
conti nuistes que responen a 
prioritats de l’executi u com 
ara les políti ques adreçades 
a les persones o la millora 
i manteniment de l’espai 
públic.

Martí nez ha assenyalat 
que el pressupost contem-
pla les parti des necessàries 
per complir els compromisos 
adquirits recentment amb 
En Comú Podem en l’acord 
de governabilitat subscrit 
entre socialistes i comuns. 
Entre aquests, s’ha referit a 
inversions a les urbanitzaci-
ons, a mesures d’habitatge i 
a accions vinculades amb la 
ti nença responsable d’ani-

L’alcadessa, Ana M. Martí nez, durant la presentació de la proposta de pressupost. / C.C.

El govern proposa un pressupost per al 2019 de 84,2 
milions d’euros, 5 milions més que l’any passat 

744 mil el pressupost per 
a eliminació de residus i en 
686 mil el corresponent a la 
neteja viària.

Segons l’alcaldessa, el 
caràcter social dels comp-
tes s’evidencia al capítol 2, 
on es registren increments 

importants en parti des per 
lluitar contra la vulnerabili-
tat de les famílies. Aquest 
és el cas de les políti ques 
d’habitatge, que amplien la 
seva dotació en més de 140 
mil euros, per pal·liar les 
situacions d’emergència ha-
bitacional que s’estan pati nt 
diàriament a la ciutat.

D’altra banda, també 
s’incrementa la parti da per 
ajuts directes a col·lecti us 
desfavorits, com ara les 
bonifi cacions de l’Impost de 
Béns Immobles (IBI)

Despeses de personal
Pel que fa al capítol 1, relati u 
a les despeses de personal, 
l’alcaldessa ha destacat els 
increments per a la dotació 
de quinze nous policies 
locals, que ajudaran a “mi-
llorar la percepció de la 
ciutadania en matèria de 
seguretat, tot i que les da-
des confi rmen que Rubí és 
una ciutat segura”.

Dins d’aquest capítol de 
despeses de personal, la 

proposta de l’equip de go-
vern inclou, a més, una par-
ti da per contractar quatre 
tècnics o tècniques d’obres 
per garanti r l’execució del 
Pla d’inversions fi nancera-
ment sostenible de 2019. 
La proposta es va debatre 
dijous a la tarda, hores des-
prés del tancament d’aques-
ta edició.

mals, entre altres.
La màxima responsable 

municipal ha destacat l’in-
crement de 2 milions d’eu-
ros de les parti des desti na-
des a millorar l’espai públic. 
Martí nez ha reconegut que 
“el ritme del manteniment 

de l’espai públic encara ha 
de millorar molt, tot i que 
en el mandat 2015-2019 ja 
li vam accelerar la velocitat”. 
En aquest senti t, es proposa 
ampliar en 600 mil euros 
la partida per a pavimen-
tació de vies públiques, en 
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no reobrirà fi ns al 12 de se-
tembre, com també ho farà 
l’Espai Jove Torre Bassas, 
que recuperarà l’acti vitat 
la primera setmana de se-
tembre de 9 a 14 h. 

Pel que fa als espais 
expositi us de la ciutat, la 
majoria estaran tancats a 
l’agost. Així, el Museu Mu-
nicipal Castell tanca des de 
l’1 d’agost al 2 de setembre 
ambdós inclosos, mentre 
que l’Aula Cultural ja està 
tancada des del 22 de juliol 
i no reobrirà fi ns al 26 de 
setembre. 

A més, el Celler també 
abaixarà persianes el 29 
de juliol i no reprendrà 
acti vitats fi ns al 2 d’octubre 
ambdós inclosos, i l’Anti ga 
Estació va tancar el 21 de 
juliol i no obrirà portes de 
nou fi ns al setembre. 

Horaris reduïts
Altres equipaments ofe-
reixen horaris d’apertura 
reduïts a l’esti u. És el cas de 
la biblioteca Mestre Martí  
Tauler que obre dilluns, 
dimarts i dijous de 15.30 
h a 20.30 h, els dimecres 
de 10 a 20.30 h i els di-
vendres de 10 a 14.30 h. 
Durant l’agost, tancarà els 
dissabtes i els dies 15 i 16. 
L’equipament reprendrà 

L’Ateneu, la Torre Bassas, el Castell, 
l’Aula Cultural, l’Anti ga Estació i 
el Celler tanquen a l’agost
REDACCIÓ

Els diferents equipaments 
municipals han adaptat 
els seus horaris durant 
l’esti u. Al mes d’agost, molt 
d’aquests serveis estaran 
tancats, segons ha informat 
l’Ajuntament. És el cas de 
l’Ateneu, que el 31 de juliol 
tancarà les seves portes i 

l’horari habitual el 16 de 
setembre. 

Pel que fa l’Ajuntament, 
durant aquest mes de juliol 
tanca a les 18 h, mentre 
que a l’agost, l’edifi ci tan-
carà a les 15 h. Les Ofi cines 
d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC) també han variat el 
seu horari habitual. Així, 
l’OAC del centre, al c. Nar-
cís Menard, fa horari inten-
siu i atén de 8 a 14.30 h des 
de l’1 de juliol i fi ns al 10 de 
setembre, mentre que la 
de Les Torres està tancada 
i no reobrirà fi ns al 10 de 
setembre. 

L’Oficina d’Informació 
al Consumidor (OMIC) està 
atenent durant el juliol de 
dilluns a dijous de 8 a 14.30 
h, restarà tancada a l’agost 
i al setembre obrirà de di-
lluns a dijous de 9 a 14 h. 

L’edifi ci Rubí Forma es-
tarà operati u la primera i 
l’última setmana d’agost 
fins a les 15 h i tancarà 
per vacances del 12 al 23 
d’agost, mentre que l’Ofi -
cina de Serveis a l’Empresa 
i la Finestreta única Em-
presarial obren de 8 a 15 
h i tancaran només del 12 
al 18 d’agost. Finalment, 
la Font del Ferro obre de 
dilluns a divendres de 9 a 
14 hores.  

El Celler de Rubí tancarà fi ns a l’octubre. / Arxiu

La boti ga Crisma dona 500 € 
a l’ONG Sonrisas de Bombay

Les responsables de la boti ga de roba i objectes infanti ls. / Cedida

La boti ga Crisma ha tancat 
un any més la seva campa-
nya solidària de venda de 
pijames de primavera-esti u 
amb la qual ha recaptat 500 
euros, que ha donat, com és 
habitual, a l’ONG Sonrisas 
de Bombay. 

Amb la compra de pija-
mes solidaris, els clients de 

Crisma han permès aquesta 
donació a Sonrisas de Bom-
bay per impulsar alguns dels 
projectes que tenen acti us 
per lluitar contra la pobre-
sa i a favor de la igualtat 
d’oportunitats envers els 
col·lecti us de persones més 
desfavorides de Bombai. 
/ DdR
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Reconeixement als alumnes rubinencs 
amb millors notes a la Selecti vitat
REDACCIÓ

Els alumnes que estudien 
en centres de la ciutat i que 
han tret les millors notes a 
les Proves d’Accés a la Uni-
versitat (PAU) han rebut un 
reconeixement per part de 
l’Ajuntament. L’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Martí nez, 
i el regidor d’Ocupabilitat, 
Educació i Escoles Artís-
tiques, Víctor García, van 
lliurar una placa comme-
morati va als alumnes, en un 
acte que va tenir lloc dijous 
de la setmana passada a la 
tarda al Castell.

Com cada any, han estat 
reconeguts els tres millors 
alumnes de cada centre 
educati u: Paula Fernández, 
Demian Hernández i Júlia 
Lucas, de La Serreta; Alejan-
dro Toribio, Judith Soriano i 
Lídia Soriano del Col·legi Ma-
ristes; Aleix Valdivieso, Jordi 
Ventura i Paula Aguilera de 
L’Estatut; Manal Barrouhou, 
Júlia Ramoneda i Raquel Gil 
del Duc de Montblanc; Ana 
Victoria Pavón, Paula López i 

Alba García del Torrent dels 
Alous; i Malory Lizeth, Izan 
Garcia i Javier Sánchez del 
J.V. Foix.

L’alcaldessa va agrair al 
professorat la feina feta i va 

felicitar els alumnes: “Sou 
davant d’un futur brillant i 
desitjo també que Rubí sigui 
capaç d’oferir-vos espais 
i recursos per mantenir 
una mica del vostre talent 

Els estudiants reconeguts, amb els directors dels centres i les autoritats. / Ajuntament - Localpres

L’Ajuntament planta un 
centenar d’arbres en 
diferents punts de la ciutat
L’Ajuntament de Rubí ha 
inverti t 36.644,83 euros a 
plantar 111 arbres que ha 
repartit per diversos es-
pais del municipi. D’aquest 
forma, el consistori ha 
executat una de les pro-
postes guanyadores dels 
Pressupostos Parti cipati us 
2018, que demanava subs-
ti tuir els arbres malmesos i 
plantar-ne de nous allà on 
ja els havien talat. Segons 
ha informat el consistori, 
es va optar per plantar 
diverses espècies en fun-
ció de l’adaptació al clima 
mediterrani, la necessitat 
hídrica o la resistència a 
les plagues.

Per exemple, al car-
rer Calderón de la Barca, 
es van substituir els til-
lers per aurons; a la plaça 
de l’Agricultura, es van 
col·locar freixes, que no 
requereixen poda; al car-
rer Castell es van plantar 
aurons del ti pus acer cam-
pestre, de ti pus rústi c que 
s’integren bé a l’entorn. 

a la ciutat. Avui us diem 
que estem orgullosos de 
vosaltres, espero que en 
el futur, pugueu dir també 
que esteu orgullosos de la 
vostra ciutat”. 

A la plaça Bonaventura Josa 
s’han plantat quatre ‘acer sac-
harinum’. / Ajuntament

A la plaça Pearson, s’han 
introduït dos aurons i dos 
carpins, que donen color al 
parc. A banda, s’han plan-
tat nous arbres en gairebé 
una quarantena de carrers 
de la ciutat. Aquests exem-
plars se sumen al centenar 
d’arbres que ja es van 
plantar a fi nals del 2018 
a l’avinguda de les Flors 
coincidint amb el Dia de 
l’arbre autòcton.

Els treballs de planta-
ció i reg van ser executats 
per Santí n Jardineria i Pai-
satge SL. / DdR



L ’actualitat informativa abans de 
vacances ens deixa una notícia que 
continua sent molt preocupant. El 

nombre de sol·licituds de beques menjador 
segueix creixent, a la ciutat i a la comarca. 
El suposat fi nal de la crisi econòmica i les 
dades de la lenta recuperació, com la reducció 
de l’atur, no amaguen que la pobresa s’ha 
incrementat i cada cop hi ha més famílies 
pobres o en risc d’exclusió i una societat 
on les desigualtats econòmiques són més 
acusades.

En l’àmbit polític, l’acord de governa-
bilitat entre socialistes i En Comú Podem 
continua aixecant crítiques entre la resta 
de grups a l’oposició que esperaven poder 
marcar l’agenda política del govern, en 
mans del PSC, i el pacte els deixa fora 
de joc. La primera conseqüència d’aquest 

pacte entre socialistes i comuns, a banda de 
la qüestionada pujada de sous, havia de ser 
l’aprovació dels comptes municipals per a 
l’exercici en curs, una aprovació prevista pel 
primer ple ordinari del mandat, que es va 
celebrar dijous a la tarda, hores després del 
tancament d’aquesta edició. La proximitat 
de les diferents convocatòries electorals i 
la manca de suports van impedir al govern 
aprovar el pressupost municipal a fi nals del 
2018 i la ciutat havia estat funcionant amb el 
pressupost de l’any anterior prorrogat.

És fi nal de juliol i en aquestes dates hi ha 
unes emblemàtiques festes que no fallen, les 
del carrer Sant Jaume. 174 edicions, ja. Són 
unes festes molt populars i amb unes carac-
terístiques especials que les fan úniques. Els 
veïns del carrer s’encarreguen de la decoració, 
amb material reciclat i creat per ells, i tenen 
un fi l conductor. Les activitats són les habi-
tuals, sopars, tallers, una exposició, concerts, 
sardanes, jazz... però tenen alguna cosa que 
les fa especial., l’ambient de germanor, la 
singularitat del carrer... En tot cas, és una 

cita festiva estiuenca que et deixa bon regust. 
Arriba l’agost i la gent està de vacances i tot 
és més relaxat. Això sí, la ciutat s’atura i la 
majoria d’equipaments públics abaixen per-
sianes. Trobem a faltar, com sempre, alguna 
proposta lúdica a les nits d’agost, perquè no 
tothom marxa. Algunes sessions de cinema 
a la fresca o alguna proposta musical serien 
opcions per aquells rubinencs i rubinenques, 
especialment gent gran, que no abandonen 
la ciutat.

El període estiuenc també comporta 
milers de desplaçaments en vehicle privat i 
les xifres de sinistralitat a les carreteres, tot 
i haver disminuït, són massa elevades. 489 
morts en el primer semestre de l’any. Per 
això, cal insistir en la prudència al volant. 
Us volem retrobar a tots i totes a la tornada. 
Bones vacances!

Estiu
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                  22 de juliol

Marta V. Pla @martavpla

Carrer Lluís Ribas cantonada 
amb Víctor Balaguer de 
#rubicity La meva mare va 
caure fa uns dies i es va fer 
esquinç de lligaments. Quanta 
més gent cal que prengui mal? 
@AjRubi
 @anammarti nez

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a les xarxes socials

Agraïment a la Policia Local
Vull felicitar públicament a la Policia Municipal per la seva rapidesa en atendre una petició 
meva davant un perill eminent. La setmana passada, en el semàfor de vianants del carrer 
Edison, número 5, faltava el botó per sol·licitar el pas. Potser va ser un acte vandàlic. Vaig 
ser testimoni com una dona gran creuava el pas en vermell. En adonar-me del perill, vaig 
aturar un cotxe de la Policia Municipal que passava entre el carrer Berguedà i Edison per 
informar-los que podia esdevenir una desgràcia. L’agent, malgrat que anava a una urgència, 
em va dir que de seguida notifi caria l’avaria. L’endemà a primera hora ja estava arreglat el 
polsador. Sempre he dit que, generalment, les administracions funcionen si la ciutadania 
funciona perquè a vegades esperant que algú avisi d’alguna irregularitat un per l’altre la 
casa sense escombrar. Ara afortunadament tenim, pel que sembla, uns serveis municipals 
efi caços. I si ho fan bé, els ho agrairem i si no els ho retraurem. 

Josep Abarca

Política y sentido de Estado
En los últimos tiempos oímos, vemos y leemos con demasiada frecuencia la expresión 
“sentido de Estado”, y es una expresión que mayoritariamente se adjudica a políticos. 
Sentido de Estado no es lo mismo que ser patriota, cosa que se suele entremezclar y 
confundir. Una persona puede ser muy patriota y amar a su país, pero a la vez puede 
tener poco sentido de Estado. Poseer sentido de Estado es hacer sacrifi cios personales y 
de ideología política en benefi cio del bienestar del Estado. Ha habido y existen políticos 
españoles que alguna vez han debido de enfrentarse a su propia formación política y sacri-
fi car sus ideas por el bien del Estado, eso es tener sentido de Estado, y quisiera nombrar a 
cuatro grandes políticos que con sus hechos y decisiones demostraron un “gran sentido de 
Estado”: Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga y el hace pocos meses fallecido 
Alfredo Pérez Rubalcaba. Respecto a los grandes deportistas que dicen amar a su país, 
decir que todos aquellos que tributan sus fortunas fuera de España, querrán mucho a su 
patria, pero de sentido de Estado, muy poco.

José Antonio Avila López  

Cartes de la Ciutadania La casa de la república

Pregunta en David Fernandez a l’ARA: 
“Sentència a la vista: no acceptar-la, no 
acatar-la, no assumir-la. D’acord. Però 
¿en què es tradueix exactament i en què es 
concreta en tots els àmbits –institucional, 
internacional, polític o social– el rebuig i 
oposició indoblegable a la sentència?”

En Jordi Cuixart ha dit en una en-
trevista a RAC1: “per tornar a néixer cal 
abans morir”.

I jo penso: Potser el camí és consi-
derar que “el procés” ha mort, i així ens 
alliberem de la ràbia -indignació en diuen 
alguns- del fet que els polítics que tenien 
l’oportunitat el 2017 de completar el tren-
cament de Catalunya amb Espanya, no ho 
van voler fer, perdent l’oportunitat més real 
d’aconseguir-ho en cents d’anys. I la seva 
decisió ha donat ales a l’estat espanyol per 
a desfermar una brutal repressió damunt 
dels seus caps i damunt de tot aquell que 
pel camí hi poden afegir, mostrant la des-
carnada cara del règim instaurat el 1978.

Sí, acceptem que entre tots hem permès 
que aquesta etapa s’hagi anat enterrant, i 
que els uns i els altres l’han anat tapant, 
palada rere palada. Morta i enterrada.

Però com de tota obra humana, en 
resten els fonaments, i alguna paret, i tots 
plegats hem après l’ofi ci...

Ara sabem què fer i què no fer, i com 
fer-ho, per a bastir l’edifi ci d’aquesta Re-
pública que, més que imaginar-la, hem 
aconseguit debatre i escriure moltes de les 

seves bases i principis, àdhuc algunes de 
les seves lleis estan totalment redactades, 
i molts de nosaltres hem volgut visualitzar 
i discutir prou aspectes que no volem que 
hi tinguin acollida. Ara tot sembla que està 
desat al fons d’un fosc calaix...

Però el Sol lluu damunt nostre, i som 
molts els que tenim la il·lusió per bastir la 
casa pròpia, prou gran i amb prou estan-
ces per acollir a totes les famílies d’aquest 
nostre petit i gran país.

Bé, si ara som aquí, toca tornar a néixer, 
doncs. (Gràcies, Jordi.)

Tornem a aplegar-nos, tornem a parlar-
nos, tornem a acceptar que els cunyats 
també formen part de la família... tornem a 
mirar-nos als ulls, cercant i trobant aquelles 
mirades que ens feien còmplices, tornem 
a organitzar les colles de manobres, coor-
dinem-les amb els arquitectes disposats a 
culminar el projecte, i tornant a recuperar 
la força acumulada mentre ens estàvem re-
fent, esmercem ara aquesta etapa que neix, 
mostrant la nostra determinació plena, 
disposada a resistir el que calgui, tornant 
a la feina d’anar posant les bigues damunt 
dels pilars que ja tenim construïts.

Aixequem tots plegats, doncs, aquesta 
obra, restaurem aquests envans, i edifi quem 
fi ns a cobrir aigües aquesta Casa de la Re-
pública que ens ha d’aixoplugar a tots els 
que ens sentim catalans, i a tots als quals 
els fa il·lusió acompanyar-nos-hi.

Som-hi!

(I de la sentència, ja en parlarem un 
altre dia.)

Jordi Joan Garcia i Valls
Mediador, negociador i conseller 
a Rubí
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Amb aquest article volem 
rectifi car un greu error que 
es troba al catàleg de pa-
trimoni arquitectònic de 
Rubí, en el qual s’esmenta 
la casa modernista situada 
a la cruïlla entre els carrers 
de Llobateras i del Doctor 
Turró com a Can Vilaró. 
També vol ser una repara-
ció de l’escrit que va sortir 
publicat en aquest Diari el 
dia 12 de juliol passat, on es 
deia que la casa havia estat 
feta per encàrrec del vete-
rinari Ramon Vilaró i que 
era avi de l’escriptora Olga 
Xirinacs, dos grans errors 
que tot seguit esmenarem, 
mercès a la conversa tinguda 
amb la senyora Dolors Mu-
many i les correccions de la 
senyora Xirinacs

Construïda entre 1923 
i 1924, va ser obra de l’ar-
quitecte Josep Maria Pujol, 
per encàrrec de Gustau 
Xirinacs Raymat, casat amb 
la rubinenca Dolors Palet 
Llugany, fi lla de Joan Palet 
i neboda del famós guerri-
ller republicà Josep Palet. 
Gustau Xirinacs també era 
propietari d’altres cases al 
mateix carrer i, pel que fa 
a la que és objecte d’aquest 
article, segons ens informa 
la senyora Mumany, era una 
còpia exacta de la casa de 
Tarragona on vivia la família 
d’en Gustau, situada al pri-
mer número de la Rambla 
Nova i ara desapareguda.

La casa va ser llogada a 
la família Pérez, que vivia 
a la planta baixa, i al vete-
rinari Ramon Vilaró, que 
fou secretari de redacció de 

EL RUBÍ D’ABANS

La casa Xirinacs 
Jordi Vilalta
GCMR-CER

“La Veterinaria Catalana” i 
del Col·legi de Veterinaris 
de Catalunya, i que residia 
al pis superior. Un membre 
dels Pérez seria encarregat 
de la fàbrica de les Blondes 
i va esdevenir gendre d’en 
Texidó, un home de negocis 
amb diverses propietats a 
Rubí.

Els anys 80 aquest edifi -
ci fou adquirit per Cristóbal 
Contero, que el va restaurar. 
La família Contero l’habita 
fi ns a l’actualitat i han llogat 
part dels baixos, que estan 
destinats a allotjar un bar 
musical.

Pel que fa a les caracte-
rístiques arquitectòniques 
de la casa, és de planta allar-
gada, de tres pisos d’alçada. 
Presenta un gran pati a la 
part nord, al qual es pot 
accedir també des del carrer 
i on donen uns annexos de 
la casa, a la part oest d’un 
sol pis, i a la part est, de dos 
pisos, amb terrat.

Els acabats són d’estucat 
i es van repintar en color gris 
a la restauració. Els forats 

de les façanes consisteixen 
en simples obertures sense 
cap ornamentació, que, en 
canvi, sí que hi és abundosa 
als balcons o petites balco-
neres de la primera i segona 
planta.

A la cantonada entre els 
carrers Llobateras i Ramon 
Turró hi ha una tribuna a 
la primera planta, element 
molt característic del mo-
dernisme barceloní. La part 
superior d’aquesta canto-
nada, a manera de xamfrà, 
presenta un medalló.

Les parts superiors de 
les façanes estan acabades 
amb una línia ondulada 
que acaba en unes volutes, 
un altre element típicament 
modernista, malgrat que la 
casa es data dels anys vint. 
La coberta està dividida en 
dues parts, seguint la paret 
mestra que divideix la casa 
en dues parts, est i oest, per 
la meitat. A la part est, on 
es troba la mitgera amb la 
casa veïna, hi ha una teulada 
a dues aigües, mentre que la 
part oest és un terrat.

La casa Xirinacs està situada entre els carrers de Llobateras i del Doctor 
Turró. / Cedida
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ERC vol un posicionament 
ofi cial de l’Ajuntament sobre 
les darreres informacions dels 
atemptats de Barcelona

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) ha emès 
un comunicat arran de les 
informacions aparegudes 
en els darrers dies en el dia-
ri Público relacionades amb 
els atemptats del 17 d’agost 
de l’any 2017 a Barcelona i 
a Cambrils on van morir 17 
persones, dues de les quals 
eren rubinenques, i van 
deixar més d’un centenar 
de ferits.

Els republicans es refe-
reixen en aquest text “a les 
informacions contrastades 
segons les quals els serveis 
espanyols d’intel·ligència 
van fer seguiment de les 
converses telefòniques dels 
terroristes fins cinc dies 
abans dels atemptats a 
Barcelona i a Cambrils”.

Per a ERC, aquest fet, 
sumat a altres informacions 
segons les quals Abdeiraki 
es Sa�  , considerat el cer-
vell de l’atemptat, va rebre 
l’ajuda del Centre Nacional 
d’Intel·ligència (CNI) per ar-
ribar a ser imam de Ripoll a 

canvi d’evitar la deportació 
i treballar com a confi dent, 
“dibuixa un paisatge molt 
ombrívol al voltant dels 
atemptats”.

Davant aquestes no� ci-
es, els republicans assenya-
len que tant la Generalitat 
com el seu grup parlamen-
tari del partit al Congrés 
dels Diputats han presentat 
una sol·licitud on dema-
nen la compareixença dels 
ministres de l’Interior i de 
Defensa perquè donin les 
explicacions oportunes.

En l’àmbit local, ERC 
entén que “és urgent i ne-
cessari que l’Ajuntament 
de Rubí faci un posiciona-
ment oficial” donat que 
dues de les víc� mes dels 
atemptats eren de Rubí. 
En aquest sen� t, considera 
que aquest posicionament 
hauria d’anar en la línia 
“d’exigir al Govern espanyol 
la màxima transparència 
i diligència per esclarir els 
fets com més aviat millor”. 
/ DdR

Xavier Corbera, portaveu d’ERC, amb altres membres de la for-
mació. / Arxiu

REDACCIÓ

L’Alterna� va d’Unitat Popu-
lar (AUP) ha presentat més 
d’una cinquantena d’al·-
legacions al Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible que el 
govern local, en mans del 
Partit dels Socialistes, va 
aprovar de forma inicial 
per Junta de Govern a fi-
nals de maig. Les principals 
al·legacions de la formació 
se centren a demanar un 
pressupost superior al pre-
vist per tal de desenvolupar 
correctament el Pla.

La proposta de l’execu-
� u local xifra el cost de les 
actuacions a implementar 
en 4,4 milions d’euros en 
els propers sis anys. Per 
l’AUP, aquesta inversió, que 
quan� fi ca en 58 € per ciu-
tadà, és insufi cient i posa 
com a exemple poblacions 
veïnes com Terrassa, on el 
pressupost és de quasi 16 
milions d’euros, uns 80 € 
per ciutadà.

En aquest sentit, l’Al-
terna� va considera que la 
inversió prevista de 850.000 
€, una de les par� des més 
importants del pressupost 

LARA LÓPEZ

L’Assemblea Nacional Catala-
na ha iniciat els prepara� us 
per a la propera Diada de 
Catalunya, la gran mobilit-
zació anual independen� sta 
a Barcelona, que enguany 
� ndrà com a epicentre Plaça 
Espanya. Els rubinencs i rubi-
nenques que par� cipin en la 
manifestació estan assignats 
al tram número 13, ubicat a 
la Gran Via, entre els carrers 
Vilamarí i Entença.

L’ANC Rubí remarca la 
importància d’assis� r aquest 
11-S a la manifestació, en un 
moment que es percep cert 
desànim arran de les elecci-
ons municipals i els pactes 
que s’han desenvolupat 
entre par� ts. Des de l’en� tat 
independen� sta estan dece-
buts amb els par� ts polí� cs 
i, per aquest mo� u, enguany 
no hi haurà representació 
polí� ca al capdavant de la 
manifestació sobiranista, 
només representants de mo-
viments socials i en� tats.

L’AUP reclama al govern que des� ni 
més recursos al Pla de Mobilitat

L’ANC Rubí fa una crida a par� cipar en la
manifestació de l’11 de Setembre a Barcelona

del Pla, des� nada a millorar 
voreres s’hauria d’incre-
mentar fi ns als 2,8 milions, ja 
que l’estat actual de moltes 
d’aquestes “és deplorable”. 
La formació recorda que ja 
havia fet propostes d’actua-
ció concretes a carrers de la 
ciutat com Sant Josep, Sant 
Gaietà, Floridablanca, Joan 
Fiveller o Cadmo.

La formació assemble-
ària també demana a les 
al·legacions que es con-
templi crear noves zones 
pacificades més enllà del 
centre, per exemple, a Ca 

L’ANC Rubí posarà a la 
venda a partir de l’última 
setmana d’agost les samar-
retes especials per la diada a 
un preu de 15 euros. Montse 
Garrell, vocal de l’ANC Rubí, 
explica que la compra de 
samarretes és clau per a les 
ac� vitats de l’ANC, ja que és 
una de les principals fonts 
d’ingressos de l’en� tat as-
sembleària juntament amb 
les quotes dels socis. 

Aquestes es podran ad-
quirir a par� r del dilluns 26 

n’Oriol, Can Fatjó, la Plana 
del Castell, la plaça del Pro-
grés o la plaça de l’Esbart 
Dansaire.

Altres al·legacions de 
l’AUP al Pla de Mobilitat 
estan relacionades amb 
les urbanitzacions, on con-
sideren que el document 
proposa fer molts estudis de 
viabilitat, però no es fa cap 
dotació per a cap proposta 
concreta. A més, segons el 
par� t, el Pla obvia diverses 
reivindicacions que els veïns 
i veïnes d’urbanitzacions fan 
des de fa anys en relació a la 

d’agost de dilluns a diven-
dres de 18 a 20 h a la seu 
de l’en� tat local, ubicada al 
carrer Llobateras 65. Òmni-
um Cultural s’encarregarà 
d’organitzar els trajectes en 
bus fins a Barcelona, dels 
quals es � ndrà més informa-
ció aviat.

La intenció és que aquest 
11 de setembre sigui una 
jornada reivindica� va durant 
tot el dia. Per aconseguir-ho, 
en tot el recorregut de la 
manifestació hi haurà pa-

millora del servei de bus.
A més, proposen reduir 

el trànsit en entorns esco-
lars, més freqüència de pas 
del servei de bus, millorar 
la connexió de carrils bici 
amb ciutats veïnes i instal-
lar escales mecàniques en 
zones amb molt desnivell 
com Can Fatjó. L’Alterna� va 
també contempla el trasllat 
de l’aparcament de l’Escar-
dívol a la Plana del Castell i 
recuperar aquest espai com 
a parc urbà, connectant-lo 
amb una passera amb la 
Plana del Castell.

radetes informa� ves sobre 
les diferents campanyes de 
l’ANC com els projectes de 
consum estratègic o eines 
de país, entre d’altres.

A Rubí, l’ANC convida a la 
par� cipació com cada any a 
la marxa de torxes nocturna 
i l’ofrena fl oral prèvies a la 
gran manifestació i orga-
nitzada per Òmnium Cul-
tural. L’única convocatòria 
independen� sta a la ciutat 
abans de la Diada serà el 
16 d’agost, mantenint la 
concentració mensual per 
reclamar la llibertat dels 
presos independen� stes.

Citant les paraules de la 
presidenta de l’ANC, Elisenda 
Paluzie, des de l’Assemblea 
defensen que “la propera 
Diada ha de ser la demos-
tració que la ciutadania mo-
bilitzada segueix estant al 
capdavant” reivindicant la 
independència. “La ciuta-
dania ha de demostrar als 
par� ts que ella sí que està 
unida i que està per la feina” 
– sentencia Garrell.

Integrants de l’Alterna� va d’Unitat Popular. / Arxiu

Membres de l’ANC Rubí, durant la roda de premsa. / L.L.

Su funeral tuvo lugar en Granada ya que 
residia allí desde hacía unos años. 

Era conocido en Rubí por ser presidente de 
la Asociación de Turismo Social Despertar. 
Sus restos serán trasladados al cementerio 

de Rubí donde descansa su esposa.

Francisco 
Iglesias García 

Murió el 16 de julio del 2019 
a la edad de 92 años. 



 Divendres, 26 de juliol de 2019ECONOMIA 9

REDACCIÓ

L’Ofi cina de Serveis a l’Em-
presa (OSE) de l’Ajuntament 
de Rubí, a través del seu 
Servei de Creació d’Empre-
ses, ha ajudat a posar en 
marxa 16 noves empreses 
durant la primera meitat 
de l’any. Aquests nous pro-
jectes empresarials han 
generat 17 nous llocs de 
treball i representen una 
inversió en el territori d’uns 
200.000 euros. El nombre 
d’empreses creades amb 
l’assessorament de l’OSE 
creix més del doble respecte 
les dades del primer semes-
tre de 2018, quan es van 
crear 7 empreses.

Durant els primers sis 
mesos de l’any, l’OSE ha ofert 
187 hores d’assessorament 
empresarial a 79 projectes. 
L’Ofi cina ha acompanyat les 
persones emprenedores 
en tot el procés de creació 
empresarial: la defi nició de 
la idea, la planificació del 
projecte i la seva realització 
fi nal. Així, les persones usuà-

L’OSE ajuda a crear 16 noves empreses a la 
ciutat durant els primers sis mesos de l’any 

ries obtenen informació ge-
neral úti l per a la creació de 
la seva empresa i orientació 
específi ca sobre els serveis 
que l’Ajuntament posa al 
seu abast.

 Quan ha estat necessari, 
també se’ls ha assessorat i 
ajudat en la tramitació del 
corresponent fi nançament. 
L’assessorament ha donat 
lloc a la fi nalització d’un total 
de 7 plans d’empresa i a la 

Les empreses creades la primera meitat de l’any amb l’assessorament 
de l’OSE representen una inversió en el territori d’uns 200.000 euros. 
/ Ajuntament de Rubí – Localpres

posada en marxa de 16 em-
preses. D’aquestes 16 em-
preses, 15 s’han donat d’alta 
a través del Punt d’Atenció a 
l’Emprenedor (PAE), un ser-
vei que facilita la consti tució 
de l’empresa, afavorint que 
totes les gesti ons necessà-
ries es puguin tramitar de 
manera telemàti ca.

 “L’objectiu últim dels 
serveis a les empreses és 
facilitar l’activitat econò-

mica: ajudar a la creació 
d’empreses i a la seva com-
peti ti vitat”,  diu el regidor 
de Serveis a l’Empresa, Ra-
fael Güeto, qui ressalta que 
“aquesta primera meitat de 
l’any hem ajudat a crear més 
del doble d’empreses que 
l’any passat i, a més, tenim 
la taxa de supervivència més 
alta de tota la demarcació”. 

Segons dades de la Di-
putació de Barcelona, les 
empreses creades el 2015 
amb l’assessorament de 
l’OSE de l’Ajuntament de 
Rubí mostren, al cap de 
tres anys, una taxa de su-
pervivència del 77,3%; un 
índex superior a la del Vallès 
Occidental (59,6%) i a la de 
la demarcació de Barcelona 
(59,8%). A Rubí, la taxa supe-
ra en més de vuit punts la de 
l’any passat (68,5%) i en més 
de 27, la de 2014 (50%). 

En els últi ms cinc anys, 
la taxa de supervivència 
mitjana a Rubí és del 64,4%, 
mentre que a la comarca és 
del 59,5% i a la demarcació 
de Barcelona del 58,7%. 

Una seixantena de famílies pagaran menys per la llum 
gràcies als tallers de factura elèctrica de Rubí Brilla
Un total de 67 famílies ru-
binenques han participat  
fi ns al mes de juny en els 
tallers de factura elèctrica 
que organitza l’Ajuntament 
a través del servei Rubí Bri-
lla. En aquestes sessions, 
s’expliquen els conceptes 
bàsics de la factura elèc-
trica i es donen eines per 
reduir l’import de la factura. 
Després d’una sola sessió, 
els assistents adquireixen 
coneixements que els per-
meten rebaixar la despesa 

i el consum energètic de 
casa seva. La mitjana de 
l’estalvi per família és del 
30% de la factura, però en 
alguns casos, els assistents 
aconsegueixen reduir-la fi ns 
a la meitat sense modifi car 
els seus hàbits de consum. 
El 70% de les persones que 
han parti cipat en els tallers 
han descobert que tenien 
contractada més potència 
elèctrica de la necessària. 
Aquestes persones deixaran 
de pagar 50 euros l’any per 

cada kilowatt  de potència 
que rebaixin.

A més, molts dels assis-
tents desconeixien  que les 
elèctriques tenen tarifes de 
mercat lliure i una sola tari-
fa de mercat regulat i que 
optar per la tarifa regulada 
és l’opció més barata. El 
60% de les persones que 
han passat pels tallers han 
abandonat el mercat lliure 
després de la sessió. A més, 
un 35% dels assistents als 
tallers tenien contractats 

serveis de manteniments i 
assegurances,  sense ser-ne 
conscients.

Rubí Brilla reprendrà els 
tallers el 25 de setembre a 
les 10 h a l’auditori de l’edifi -
ci Rubí Forma. Els tallers són 
gratuïts però cal formalitzar 
una inscripció prèvia per 
correu electrònic a rubi_bri-
lla@ajrubi.cat, trucant al 93 
581 39 00. El dia del taller, 
les persones assistents han 
de portar la seva factura 
elèctrica. / DdR
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CLÍNICA DENTAL

Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26

Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

CRISTALLERIA                           

FRUITERIA

INFORMÀTICA                           

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

ACUPUNTURA

ACADÈMIA

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

BIJUTERIA                         

CALÇAT                           

DECORACIÓ LLAR               

FERRETERIA                           

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES



MARBRES

MERCERIA                           

ÒPTICA                           

COM ET PODEM AJUDAR?
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PERRUQUERIA

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

ROBA                           

TALLERS COTXES                           

TELEFONIA

NO 
T’HO 

PENSIS 
MÉS

TRUCA AL 
93 699 77 90

Com protegir als 
menors en la xarxa
Les tecnologies són una 
mica més que presents en 
la vida dels menors d’edat. 
Segons dades de l’Insti-
tut Nacional d’Estadística, 
el 94,8% dels nens i ne-
nes de 15 anys tenen un 
Smartphone mentre que 
aquesta xifra se situa en el 
26,2% en el cas dels me-
nors de 10 anys.

És normal que els pa-
res i mares estiguin pre-
ocupats per l’ús que fan 
els seus fills de les tec-
nologies. Segons una sè-
rie de recomanacions de 
l’expert en ciberseguretat 
de l’empresa Nunsys i ci-
bercooperant de l’INCIBE, 
José Luís Jiménez per a 
PortalTic, existeixen dife-
rents formes de controlar 
l’activitat dels menors en 
el món online.

A més d’educar-los 
d’una forma adequada en 
un ús i maneig de les ei-
nes tecnològiques que im-
pliqui un ús no abusiu de 
les mateixes que fomenti 
altres tipus d’oci, Jiménez 
considera que les aplicaci-
ons de control parental per 
a evitar episodis d’abús 

a través de la xarxa, pot 
ser una bona estratègia 
per a protegir-los. Per això 
centra la seva atenció e n 
dos aspectes, el primer les 
xarxes socials i el segon 
les xarxes wifi públiques.

En el primer dels ca-
sos l’expert proposa evitar 
introduir dades sensibles 
mentre s’usen aquest tipus 
de connexions a la xarxa. 
En el segon cas la peda-
gogia arriba amb els pares 
i mares, els qui haurien 
d’evitar publicar fotografies 
dels seus fills en les xar-
xes socials.

PortalTic apunta que 
un 79% dels joves entre 
12 i 15 anys ha tingut ma-
les experiències online i 
per això convé prendre’ns 
la seva seguretat amb se-
rietat.

Per Tecnonews / AMIC

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES
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REDACCIÓ

Després de recórrer diferents 
localitats de la geografi a cata-
lana, la mostra iti nerant ‘Ge-
gants de Paper’, promoguda 
per la Colla de Geganters de 
Rubí, ha travessat fronte-
res i ha aterrat a la localitat 
castellonenca de Vinaròs. 
L’exposició, que es va inaugu-
rar el passat 15 de juliol a la 
Biblioteca Municipal d’aquest 
municipi, es pot visitar fi ns al 
31 de juliol en horari d’aper-
tura de l’equipament.

La mostra és una de les 
activitats emmarcades en 
la programació del 75è ani-
versari dels Gegants de Vi-
naròs, el Baró i la Baronessa, 
estrenada durant les festes 
majors de Sant Joan i Sant 
Pere del 1944. Entre les ac-
tivitats commemoratives, 
va destacar la gran Trobada 
de Gegants de festa Major, 
que la localitat va celebrar el 
29 de juny durant les seves 
festes patronals.

L’acte d’inauguració de 

CULTURA POPULAR

L’exposició ‘Gegants de Paper’ travessa 
fronteres i arriba a Vinaròs

Les escoles de Rubí disposen 
d’un nou material educati u local
L’escriptora Núria Julià Fosas 
ha elaborat un segon joc de 
fi txes didàcti ques pel Museu 
Etnogràfic Vallhonrat, amb 
la fi nalitat que l’alumnat de 
parvulari, primària i secun-
dària dels centres educati us 
de la ciutat treballin diferents 
àmbits entorn del tema cen-
tral de la vinya i tot el que 
l’envolta. El material presenta 
diferents nivells de compren-
sió i difi cultat, tenint present 
la part d’investi gació i recerca 
que en alguns exercicis es 

EDUCACIÓ

demana, fent que sigui una 
eina dinàmica, enriquidora 
i que permeti  treballar tant 
a títol individual com col-
lecti vament per fomentar la 
cohesió de grup.

La proposta, que es pre-
sentarà a les escoles abans 
d’iniciar el curs vinent, pretén 
ser un complement didàcti c 
a la visita guiada que podran 
realitzar a la Sala del Celler del 
Museu Etnogràfi c Vallhonrat, 
que compta amb peces del 
segle XII i fa un repàs per la 

l’exposició va comptar amb 
l’assistència de la regidora 
de Cultura d’aquesta ciutat 
castellonenca, membres de 
la Colla de Gegants i nanos 
de Vinaròs i el comissari de 
la mostra, el rubinenc Joan-
Miquel Merino.

Aquesta exposició, in-
augurada el desembre del 
2011, és un peti t homenatge 
a tots aquells dibuixants i 
il·lustradors, Opiso, Junceda, 
Tomàs Pedró, Picarol, Apel-
les Mestres, Llopart, Moliné, 
Brunet, Llaverias, Apa, Pelli-

cer, Miró, etc., que van deixar 
la seva empremta humorís-
ti ca gegantera reproduïda a 
diversos mitjans de comuni-
cació del segle XIX i principi 
del segle XX, principalment 
a les publicacions més desta-
cades de l’època esmentada, 
com foren els setmanaris, La 
Campana de Gràcia, L’esque-
lla de la Torratxa, La Tomasa 
i el CuCut, on el tema dels 
gegants s’aprofitava per a 
criticar i ironitzar sobre la 
vida social i els políti cs del 
moment.

història i la tradició vinícola 
rubinenca. Una sala on també 
hi ha representats més de 
vint ofi cis i que obre la porta 
a un món desconegut que 
l’alumnat tindrà la sort de 
descobrir.

Aquestes fi txes no només 
són quaderns de treball, sinó 
que permeten assolir uns 
coneixements i de retruc, 
apropar la història local adap-
tant-la a cada edat perquè 
tothom la pugui conèixer i 
explicar. / DdR

CLASSIFICATS

TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

ALQUILO hab. 610.467.363

LLOGUER 
I VENDA

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

OFERTES I 
DEMANDES

L’autora de les fi txes, al pati  del Museu Vallhonrat. / Cedida

La mostra es pot visitar a la Biblioteca Municipal de Vinaròs. / Cedida
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FESTES I TRADICIONS

Arrenca la 174a edició de les Festes del carrer 
Sant Jaume, on ja estan ‘Muerti tos per la festa’
REDACCIÓ

El carrer Sant Jaume ja està 
celebrant la 174a edició de 
les seves festes. Enguany, la 
festivitat mexicana del Dia 
dels morts és el tema escollit 
pel veïnat com a tema de la 
celebració. Així, sota el lema 
‘Muerti tos per la festa’, els ve-
ïns han engalanat amb moti us 
referents a aquesta popular 
festa que se celebra a Mèxic i 
que honra als difunts.

La festa va arrencar ahir 
dijous amb la missa de difunts 

a l’església de Sant Pere. Ja 
a la tarda estava prevista 
una xocolatada popular i un 
Correaigua amb el Bòjum, la 
bèsti a festi va de Les Anades 
d’Olla. Al voltant de les 19.30 
hores, s’inaugurava la mostra 
col·lecti va d’arti stes locals al 
local situat al número 17 del 
mateix carrer i que porta per 
tí tol ‘Raska Yus’. La mostra, 
que es pot visitar fins diu-
menge de 18 a 20 h, compta 
amb una selecció d’obres de 
diferents disciplines dels ar-
ti stes Sandra Bea, Pep Borràs, 
Joaquim Conca, Cuchu, Pepe 
Farrés, Flora Garcia, Carme 
Llop, Sergi Marcos, Miquel 
Mas, Miqui Méndez, Montsi-
no, Rosa Roselló, Anna Roset 
i Anna Tamayo. Una cantada 
d’havaneres amb el grup Ar-
jau a la nit va cloure el primer 
dia de la festa.

Pel que fa a la resta d’acti -
vitats, aquest divendres a les 
18 h ti ndrà lloc la tradicional 
orxatada popular, gràcies a la 
col·laboració de la Residència 
Amanecer, mentre que a les 
21.30 h ti ndrà lloc el sopar de 
germanor i el ball amenitzat 

pel grup Malakatones.
El Mercat de la Rampoina 

obrirà dissabte a les 10 h la 
programació de la jornada, 
que continuarà a les 18 h 
amb un taller de catrines de 
ganxet, màscares i maqui-
llatge ‘Muerti tas’, amb la col-
laboració de Bicho Malo. Ja a 
les 21 h ti ndrà lloc la popular 
botifarrada i a les 23.30 h 
les actuacions del grup The 
Killing Hits i del Dj El Calamar 
i selector Rude Lerdo.

Les festes continuaran 

diumenge a les 12 h amb 
un vermut musical de jazz i 
bossanova amb Anna Luna 
Quartet. A les 19 h serà el 
moment d’una audició de 
sardanes amb la col·laboració 
del Foment de la Sardana. 
L’audició anirà a càrrec de la 
Cobla Contemporània. Final-
ment, una sessió de cinema 
a la fresca amb la pel·lícula 
‘Coco’, amb el suport de la 
Biblioteca, clourà la progra-
mació d’enguany de les festes 
de l’històric carrer.

Imatge del Cartell d’aquesta 
edició, obra de l’artista Sara 
González. / Cedida

Selecció d’immobiliàries del 
col·lectiu API

Gestionem conjuntament el teu immoble

Amb nosaltres guanyes 
temps i rendibilitat

maxim

santcugat.apialia.cat  -  93 481 46 29  -  santcugat@apialia.cat

Ara també a Rubí 
i Cerdanyola!

SARDANES

L’Escola de Sardanes Flor de Neu, 
present al 62è aniversari del 
Festi val de Sardanes de Ceret 

L’Escola de Sardanes 
Flor de Neu ha visitat un 
any més la població de Ceret 
en el marc del Festi val de 
Sardanes que enguany ha 
celebrat els seus 62 anys.

A la capital del Vallespir 
s’hi van desplaçar les colles 
Petits Galzeran (infantil) i 
Galzeran (gran), que van 
parti cipar com a colles lliu-
res. Les colles rubinenques 
van quedar primeres dins 
de les seves respectives 

categories. Prèviament al 
concurs de colles sarda-
nistes, les colles van fer el 
seu galop de fantasia pels 
carrers de Ceret. La ballada 
fa dos anys que no es fa a la 
plaça de bous de Les Are-
nes i en aquesta ocasió es 
va celebrar a la Place de la 
Liberté. Després del festi val 
de sardanes, les tres colles 
van fer l’endemà una diada 
de germanor amb un dia a la 
platja a Roses. / DdR

Les dues colles rubinenques van quedar primeres en les seves 
respecti ves categories. / Escola Flor de Neu 

Alguns dels elements decorati us del carrer. / J.A. Montoya



BÀSQUET | TORNEIG 

CICLISME | SORTIDA

El primer equip del Club Esporti u 
Horitzó, subcampió del Torneig 
FEM-UEM de Mataró 

Nova sorti da del Club Ciclista Rubí

El primer equip de bàsquet 
del Club Esporti u Horitzó va 
parti cipar en la segona edició 
del Torneig que organitza el 
Club FEM i la Unió Esporti va 
Mataró. En el torneig, dispu-
tat dissabte 20 de juliol, hi van 
parti cipar, a més dels amfi tri-
ons i del club vallesà, la Penya 
Special Barça, el C. B. Vila de 

Montornès i l’Associació Triple 
de Mollet del Vallès.

L’equip vallesà no va re-
alitzar un gran joc en cap 
dels seus parti ts, pot ser pel 
cansament després de la 
temporada i per la baixa de 
José Roldán. Tot i així només 
va perdre un parti t i per dos 
punts de diferència, el que va 

jugar davant la Penya Special 
Barça, i va guanyar els altres 
tres.

Amb aquest  torneig 
l’equip tanca una tempora-
da plena d’èxits en la que 
ha aconseguit els títols de 
Campió de Lliga Catalana i 
Campió de Copa Catalana de 
2a divisió. / CE Horitzó

El Club Ciclista Rubí (CCR) ha 
organitzat noves sorti des per 
aquest diumenge 28 de juliol 
dels tres grups de l’enti tat. 
Tots tres grups sorti ran des 
de la plaça Doctor Guardiet 

Membres de l’equip amb les medalles com a subcampions. / Cedida

A la imatge, celebració del 80 aniversari de José González, soci en 
acti u del club. / Cedida

PATINATGE | CAMPIONAT 

La pati nadora rubinenca Claudia 
Aguado es proclama campiona 
d’Espanya juvenil
El XXVII Campionat d’Espanya 
cadet i juvenil de Pati natge 
Artístic es va disputar diu-
menge a Parets del Vallès. 
Un campionat estatal molt 
renyit, amb un nivell molt alt, 
i on la pati nadora rubinenca 
Claudia Aguado va aconseguir 
penjar-se la medalla d’or en 
categoria juvenil femenina. 

Aguado, integrant del 
Club Pati natge Artí sti c Ripo-
llet, es va imposar tant en 
el programa curt com en el 
llarg, demostrant un gran 
nivell tècnic. Carla Méndez, 
del CP Santa Eulàlia de Ron-
çana, amb la medalla de 
plata, i l’aragonesa Naiara 
Tena, del Club La Almunia, 
amb la medalla de bronze, 
van acompanyar la rubinenca 
al podi. 

La jove patinadora ru-
binenca participarà en el 
pròxim campionat d’Europa 
que ti ndrà lloc a la localitat 
alemanya d’Harsefeld del 
30 d’agost al 8 de setembre. 
/ DdR

Claudia Aguado va mostrar un gran nivell tècnic a la competi ció. / 
Cedida
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a les 7.30 hores.
El Grup A anirà fins a 

Piera seguint una ruta de 
120 km, que passarà per Cas-
tellbisbal, Martorell, Gelida 
i Sant Llorenç Hortons fi ns 

arribar a Piera. La tornada 
serà per Sant Sadurní, Geli-
da, Creu d’Aragall, Corbera, 
Sant Andreu de la Barca i 
Rubí.

El Grup B farà 80 km des-
prés d’anar i tornar de Rubí 
a la Urb. Casablanca passant 
per Molins de Rei, Martorell, 
Gelida i la rotonda de Sant 
Sadurní i tornada.

Finalment, el Grup C re-
correrà 75 km fins a Sant 
Feliu de Codines, passant 
per Terrassa, Castellar i Sant 
Llorenç Savall i tornant pel 
mateix iti nerari. / CCR



NATACIÓ | ENTITAT

Gran temporada pel CNR: 18 rècords del club 
batuts en les diferents categories de natació
Un cop fi nalitzada la tempora-
da 2018/2019, el Club Natació 
Rubí (CNR) ha assolit 18 nous 
rècords del club aquesta tem-
porada per les diferents cate-
gories de la secció de natació i 
l’escola esporti va. Uns rècords 
que es consoliden com les no-
ves millors marques de tota la 
història del Club.

Des del Club han mostrat 
sati sfacció per aquesta gran 
campanya i han felicitat els 
esporti stes  pel seu esforç i 
treball durant tota la tempora-
da per assolir aquestes noves 
fi tes. Tots els rècords del club 
es poden consultar a www.
cnrubi.cat.

Èxit en aigües obertes
D’altra banda, dissabte passat 
es va disputar la “Swin Trans-
fronterera 2019” a Portbou. 
Dos representants del CNR van 
assolir la primera posició en 
la prova dels 2500 metres. En 
Categoria femenina, Judit Gil 
va quedar primera de la seva 
categoria (màsters 30) i quarta 
de la general femenina. Per la 
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WATERPOLO | CAMPIONAT D’EUROPA TIR AMB ARC | CAMPIONAT ESPANYA

Andreu Ramírez competeix 
en el Campionat d’Espanya 
absolut d’aire lliure

David de Requesens està 
disputant el Campionat 
d’Europa cadet de waterpolo
El waterpolista del Club Nata-
ció Rubí David de Requesens, 
format a l’Escola Esporti va de 
l’enti tat i ara component de 
l’equip cadet, està disputant 
durant aquesta setmana el 
Campionat d’Europa cadet 
masculí amb la selecció espa-
nyola, a Burgas (Bulgària) del 
21 al 28 de juliol. En la fase de 
grups, la selecció ha quedat 
segona de grup i s’enfrontarà 
a la selecció d’Eslovenia als 
vuitens de fi nal. / CNR

La competi ció, organitzada 
pel Club Arqueros del Rei i 
disputada a les instal·lacions 
de l’Estadi Municipal Adolfo 
Suárez d’Àvila, va comptar 
amb una gran participació 
d’arquers de tot el país, entre 
els quals es trobava l’arquer 
del Club Arquers de Rubí, 
Andreu Ramírez.

L’arquer del club rubinenc  
va parti cipar en la modalitat 
d’arc recorb sènior home i va 
aconseguir un total de 379 

punts que li van donar el lloc 
72 del rànquing fi nal de la 
competi ció.

Tot i que no va poder 
passar a les rondes finals, 
Ramírez va realitzar una gran 
parti cipació en un campionat 
amb molt de nivell. D’aquesta 
forma segueix amb la línia 
ascendent de tota la tem-
porada i que farà que en la 
pròxima campanya esti gui en 
els llocs alts del rànquing. / 
Arquers Rubí

seva part, Òscar Pol va assolir 
també la primera posició en la 
categoria màsters 20 i la dese-
na de la general masculina. Un 
gran èxit assolit. / CNR

Òscar Pol (a dalt) i Judit Gil van ser primers en les seves respecti ves 
categories en la Swin Transfronterrera 2019. / Cedida

David de Requesens. / Cedida

12 Anys
· Claudia Gomez (1 rècord):
200 m. Papallona
13 Anys
·Hèctor Ramos (12 rè-
cords):
50 m. Lliures/ 100 m. Es-
quena/ 200 m. Esquena/ 50 
m. Papallona/ 100 m. Papa-
llona/ 50 m. Lliures/ 50 m. 
Esquena/ 100 m. Esquena/ 
200 m. Esquena/ 50 m. Pa-
pallona/ 100 m. Papallona/ 
400 m. Esti ls. 
· Iago Verdú (4 rècords):
1500 m. Lliures/ 50 m. Es-
quena masculí/ 200 m. Pa-
pallona/ 400 m. Esti ls.
17 Anys
· Alejandro Carrasco (1 rè-
cord):
50 m. esquena 

RÈCORDS
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