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«No es recorden els dies, es recorden els moments» (Cesare Pavese, escriptor italià)

PROPERA SORTIDA DIVENDRES 31 D’AGOST

Ampliaran el pont de Cova
Solera amb un tercer carril
Pàg. 3

Josep M. Roset rep la Creu de Sant Jordi

Foto Generalitat de Catalunya

J.A. Montoya

L’alcaldessa anuncia que
s’incrementarà la partida
per als pressupostos
participatius
Pàg. 2

Pàg. 18

Un centenar de llars
del Vallès se sumen a la
campanya d’autoconsum
solar de Som Energia
Pàg. 10

Les obres, tema central
d’aquesta edició de
les populars festes del
carrer Sant Jaume
Pàg. 19

Pàg. 26

2

ACTUALITAT

Divendres, 27 de juliol de 2018

El govern incrementarà la partida
dels pressupostos participatius
CRISTINA CARRASCO

Presentació dels resultats dels pressupostos participatius. / Localpres

L’alcaldessa, Ana M. Martínez, ha anunciat que el
govern té la intenció d’incrementar la partida que
es destina als pressupostos
participatius de cara a l’any
vinent, tot i que encara no
ha concretat quin serà l’import d’aquest increment.
Enguany, la dotació ha estat
de 200.000 euros. D’aquests,

el Consell dels Infants i dels
Adolescents han pogut decidir actuacions a realitzar
a la ciutat per un valor de
50.000 euros, mentre que la
ciutadania major de 16 anys
ha pogut votar propostes per
l’import restant.
La prova pilot de pressupostos participatius ha
comptat amb la participació
de més de 300 rubinencs,
a banda del Consell dels

Infants i Adolescents, que
han fet de transmissors de
les propostes i opinions dels
companys dels centres escolars.
Álvaro Carpio, membre
d’aquest consell, s’ha mostrat molt satisfet per haver
pogut formar part del projecte i per haver contribuït a fer
“una ciutat més justa”.
El procés ha culminat
amb tres propostes d’inversió, que ara s’han d’acabar
de perﬁlar. Entre aquestes, hi
ha 94.000 euros per a Parcs,
jardins i zones esportives,
amb la construcció d’una pista polivalent a Can Ximelis.
Aquesta proposta ha estat
votada per 103 persones.
També s’ha decidit invertir 18.000 euros per fer una
prova pilot d’il·luminació
intel·ligent, proposta que
ha rebut el suport de 76
ciutadans. Finalment, es
destinaran 36.000 euros a la

reposició d’arbres als carrers
de Rubí, una actuació que va
rebre el suport de 51 veïns i
veïnes.
L’alcaldessa ha valorat
molt positivament tant la
participació ciutadana com
el resultat d’aquesta prova
pilot, així com el fet que
s’hagin combinat reunions
presencials amb participació
a través d’internet. “Estem
satisfets del procediment i
de la participació. Ens agrada
saber que els veïns i veïnes
contribueixen al desenvolupament de la ciutat, i quan
tenen oportunitat, hi diuen
la seva”, ha apuntat.
Els pressupostos participatius també han servit per
desenvolupar l’eina Participa Rubí, una plataforma
de participació ciutadana
creada en programari lliure
que es podrà fer servir en
el futur per altres processos
participatius.

El nou aparcament del
carrer Mallorca ja està
en funcionament

L’aparcament va entrar en funcionament dijous de la setmana
passada. / Ajuntament de Rubí

El barri de Ca n’Oriol disposa
des de dijous de la setmana
passada de 54 places d’aparcament després de l’entrada
en funcionament del nou
a parcament al carrer de
Mallorca. Ubicat entre els
carrers de Getafe i de Casp,
aquest espai d’aparcament
gratuït té capacitat per a 54
vehicles.
D’aquesta manera, es
dona resposta a una repetida reivindicació del veïnat
així com dels comerciants
de la zona.
En aquest sentit, l’alcaldessa, Ana María Martínez,
ha remarcat que amb la
posada en marxa d’aquest

espai “els veïns i veïnes veuen satisfeta una petició que
ja fa temps que reclamen
i que necessitaven. A més,
també creiem que serà un
bon estímul pel comerç del
barri”.
L’actuació també ha suposat la construcció d’una
nova vorera, la creació d’un
nou pas de vianants accessible i l’actualització del que
hi ha actualment per tal que
aquest compleixi la normativa d’accessibilitat vigent en
l’actualitat. Els treballs han
anat a càrrec de l’empresa
Construcciones y Servicios
FAUS, S.A. per un import de
138.962,33 euros. / DdR
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El pont de Cova Solera s’ampliarà amb un tercer
carril i amb un espai per vianants i bicis
La Diputació de Barcelona subvencionarà amb 1,7 milions d’euros l’actuació
REDACCIÓ

El pont de Cova Solera,
que facilita l’accés al polígon des de la carretera
C-1413, s’ampliarà amb un
tercer carril per a vehicles
per facilitar el trànsit rodat
i evitar les retencions. A
més, s’habilitarà un itinerari
per al pas de vianants i de
bicicletes que afavorirà la
mobilitat sostenible.
D’altra banda, al polígon
de Can Jardí se substituiran
les lluminàries de VSAP a
LED, apostant per una illuminació més eﬁcient.
Les dues actuacions
tenen un cost total de
2.147.717, 53 d’euros, dels
quals 1,7 milions seran subvencionats per la Diputació
de Barcelona, en el marc
del Pla de Modernització
de Polígons de la Diputació. Aquests diners es faran
efectius de manera fracci-

onada entre els anys 2018
i 2020.
Els parcs d’activitat econòmica de Cova Solera i Can
Jardí ocupen una superfície
total de 145 hectàrees i
comptem amb 351 empreses en les quals treballen
3.803 treballadors.
El president de la Diputació, Marc Castells, va
presentar dimarts aquest
Pla de Modernització de
Polígons de la corporació.
El pla, dotat amb 30 milions
d’euros, ﬁnança inversions
de gran impacte als polígons d’activitat econòmica
de la demarcació. Segons
Castells, l’objectiu és transformar-los per fer créixer les

A Can Jardí se
substituiran les
lluminàries actuals
per LED, molt més
eﬁcients

El pont de Cova Solera uneix la comarcal C-1413 i el polígon. / A. Martín

empreses que s’hi ubiquen
i crear nous llocs de treball,
aconseguint de retruc incrementar el PIB industrial

català. L’actuació a Cova
Solera i Can Jardí és una de
les cinc triades per l’organisme provincial, que també ha

atorgat ajuts per a projectes
de millora en els polígons de
Can Roqueta (Sabadell), La
Valldan (Berga), Les Comes

(Igualada) i El Pla d’en Boet,
Les Hortes del Camí Ral,
Rengle I i II, Balançó i Boter
(Mataró).
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TRI-A convida la ciutadania a observar
divendres a l’Ateneu l’eclipsi total de
lluna a través de telescopis

‘La Nit és jove’ tanca temporada
amb una alta participació
REDACCIÓ

Foto de la lluna eclipsada totalment. / Agrupació Astronòmica de
Sabadell (AAS)

Aquest divendres 27 de juliol
es produirà l’eclipsi total de
lluna de més llarga durada
d’ençà que som al segle XXI.
Malgrat que al nostre país,
la lluna sortirà ja eclipsada
totalment per l’horitzó passades les 21 h, l’Associació
d’Amics de l’Astronomia TRI-A
Rubí ha organitzat una sessió
d’observació amb telescopis,
oberta a tothom i gratuïta.
La sessió, que tindrà lloc
a l’Ateneu, arrencarà a les 21
hores. Els assistents podran
observar l’eclipsi a través
dels telescopis de l’entitat
des del primer moment que
sigui visible la lluna a la ciutat.
El punt àlgid de l’eclipsi està

previst per a les 22.22 hores
(hora oﬁcial) i el ﬁnal de la
totalitat de l’eclipsi serà a les
23.13 h. Tocades les dotze
de la nit, s’acabarà la “fase
parcial” de l’eclipsi total de
lluna, concretament cap a les
00.19 h. Finalment, la lluna
sortirà de la penombra a les
01.28 h.
Cal recordar que TRI-A
organitza habitualment sessions obertes i gratuïtes d’observació cada divendres a
l’Ateneu a partir de les 21.30
hores des de l’any 2014.
Aquest divendres, però, l’entitat avança la sessió mitja
hora per seguir l’eclipsi total
de lluna. / DdR

La iniciativa ‘La Nit és Jove’,
que consisteix en l’organització de tornejos nocturns
de vòlei i futbol a l’Escola
Montessori, es va tancar divendres passat. La proposta
ha permès crear un espai
de trobada i una alternativa
a l’oci de consum nocturn.
Quinze equips formats per
joves del barri han disputat
partits cada dos divendres
des del mes d’abril. L’activitat
va culminar divendres amb
una entrega simbòlica de
premis. ‘La Nit és jove’ ha
comptat amb la col·laboració
de l’Associació de veïns de
Les Torres i els comerços
del barri. La Jijonenca, Bar
Buda, Bona Tapa i el Gimnàs
Duet Esports han fet possible
l’organització de la cloenda
amb l’entrega de premis i un
pica-pica posterior.
“Estem molt satisfets del
resultat de ‘La Nit és jove’. Hi
ha hagut molta implicació i
participació dels joves de la
ciutat, en especial del barri de
Les Torres. Aquest era un dels
nostres principals objectius
que alhora ha servit per re-

Els partits han tingut lloc al pati de l’escola Montessori. / Cedida

forçar la identitat com a barri
entre els joves i, per tant,
millorar la cohesió social”,
explica la regidora de l’Àrea
de Serveis a les Persones,
Marta García.
‘La Nit és jove’ s’emmarca
en el pla d’actuació integral
per a Les Torres, Vint-i-cinc
de Setembre i Ca n’ Oriol del
projecte Tres Barris. A través
de la diagnosi inicial es va

determinar que calia dinamitzar l’oci per a persones
joves. A més, també recull
els objectius del Pla Local de
Joventut de Rubí 2018-2021:
promoure la salut i l’esport,
la cultura, l’oci i la creativitat,
l’emancipació, la participació
i la cohesió del territori. El
projecte ha recollit les necessitats del jovent i ha generat
un nou espai d’oci positiu.

Oncolliga, Anna
Tamayo, Amics
dels Automòbils
Antics, ‘Veinti’ i
Olímpic, premis
Gent de Rubí
L’Associació de Veïns Zona
Mercat i el Club de Billar
Golden Pool han anunciat els
noms de les persones i entitats que rebran els premis
Gent del Barri, Gent de Rubí
que atorguen cada semestre
de l’any des del 2008.
Els guardonats d’aquest
primer semestre de l’any
seran l’entitat Oncolliga Rubí,
per la seva tasca social d’ajut
als malalts de càncer i als
seus familiars; els clubs Juventud 25 de Septiembre
‘Veinti’ i Olímpic Can Fatjó,
pels seus 50 anys d’història;
l’artista Anna Tamayo per
la seva aportació al món
cultural i l’entitat Amics dels
Automòbils Antics de Rubí,
per la seva història i la seva
passió en la conservació dels
vehicles clàssics.
A més es guardonarà a
Juani, Gallardo i el seu grup
Batunice amb el Premi als
col·laboradors de l’entitat.
Els reconeixements es
lliuraran el 14 de setembre a
les 19 h a l’Ateneu. / DdR

POLÍTICA

Divendres, 27 de juliol de 2018

L’Alternativa d’Unitat Popular es presentarà a
les eleccions amb un projecte municipalista renovat
de cultura popular o solidàries. “Entre totes aquestes
persones que participen en
l’assemblea, s’està construint
un model de ciutat mitjançant unes jornades de treball
a les que tots els rubinencs i
rubinenques tenen les portes
obertes”, apunten.

REDACCIÓ

L’assemblea de l’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP) ha
descartat formar part d’una
candidatura conjunta amb
altres forces, tal com havia
plantejat un sector d’EUiA
per continuar donant suport
al projecte d’unitat popular al
qual es va sumar el 2015.
L’AUP va decidir rebutjar
aquesta proposta i continuar
treballant i defensant el seu
projecte municipalista, comptant amb el suport d’alguns
exmilitants i militants d’EUiA
crítics amb la decisió presa
per la direcció local del seu
partit.
Tant l’assemblea d’AUP
com aquests representants
d’EUiA van convenir que les
formes d’anunciar la decisió
d’EUiA de donar suport als
Comuns no van ser les millors, però es van comprometre a mantenir una comunicació cordial per no diﬁcultar
acords postelectorals. En
aquest sentit, apunten que
“el trencament amb EUiA es
produeix en l’àmbit organitzatiu, però no polític”.

Posar ﬁ al govern del PSC
L’AUP també recorda que es
comparteix un dels objectius
d’EUiA i els Comuns, així
com altres forces polítiques,
com és “posar fi al govern
del PSC i les seves maneres
de fer política i de gestionar
l’Ajuntament, així com evitar
futurs governs de dretes a la
ciutat”.

Assemblea de la formació al Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals. / Cedida

En aquest sentit, l’AUP
continua reivindicant “el caràcter d’assemblea conformada per persones a títol
individual, independentment
de les militàncies polítiques
de cadascú”, i es reaﬁrma “en
el compromís amb la ciutat”.

“El trencament
amb EUiA
es produeix
en l’àmbit
organitzatiu,
però no polític”

Des de la formació recorden que la majoria de
persones que participen i
col·laboren a l’AUP no tenen
una militància exclusivament
política sinó que ho són d’altres espais, com entitats
mediambientals, artístiques,

Llista electoral
Ja fa uns mesos que l’assemblea de l’AUP va reunir-se per
establir uns criteris per a la
confecció de les llistes. Per a
la formació, el més important
no són els noms que encapçalin la llista electoral sinó
aprofundir en el projecte de
la ciutat i, a partir d’aquí, consensuar una llista de persones
disposades a defensar-lo.
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MOCIONS APROVADES
-[CDC] Per la dignificació de la
senyera.
Junta de portaveus
-[AUP] Per assegurar que l’Ajuntament no treballi ni directa ni
indirectament amb empreses
no autoritzades i per denunciar
activitats il·legals d’aquestes.
Junta de portaveus
-[AUP] Per a l’elaboració d’un
inventari d’edificis de titularitat
municipal inclosos en el catàleg
de patrimoni.
Unanimitat
-[AUP i ICV] Per la redacció del
pla de camins de Rubí i el manteniment d’aquests.
Junta de portaveus
-[AUP] De suport a les reivindicacions de la secció sindical de la

CGT del servei de Correus.
Junta de portaveus
-[VR] Per establir un protocol
d’actuació davant de l’incompliment reiterat de l’ordenança
municipal de circulació.
Junta de portaveus
-[ICV] Per a la revisió de la
tarifació social a les escoles
bressol municipals i les escoles
de música i art
Sí: PSC, ERC, AUP, C’s, ICV, VR i tres
regidors no adscrits.
Abst.: CDC
-[ERC] En defensa del model sanitari català i la universalització
de l’atenció sanitària.
Sí: PSC, ERC, AUP, CDC i un regidor
no adscrit
No: C’s i dos regidors no adscrits
Abst.: ICV i VR

MOCIONS NO APROVADES

-[CDC] Per donar suport a la
declaració del dia de l’alliberament fiscal
Sí: CDC
No: PSC, ERC, AUP, C’s, ICV i tres
regidors no adscrits.
Abs.: VR
-[C’s] Per adherir-se a l’Associació Espanyola de Parcs i Jardins
i la neteja de tots els solars de la

nostra ciutat.
Sí: PSC, C’s i tres regidors no
adscrits
No: ERC, AUP, ICV, CDC i VR
-[ERC] En defensa del programa
de garantia juvenil.
Sí: ERC i CDC
No: PSC, C’s i tres regidors no
adscrits
Abst.: AUP, ICV i VR

Tombada la moció de C’s
sobre els parcs i jardins
La moció presentada per C’s
per adherir-se a l’Associació
Espanyola de Parcs i Jardins
no va prosperar. El portaveu
de la formació, José Abadías, va lamentar “la falta de
neteja i manteniment dels
solars de la ciutat”.
La resta de grups es van
mostrar molt escèptics en
relació a l’adhesió a l’entitat
i, de fet, alguns partits van
assenyalar que l’associació
funciona com a lobby de

pressió: “L’empresa està
participada per entitats privades com Acciona, Ferrovial o Ecoembes, no ens genera confiança”. Des d’ERC,
Joan Puntí, va afirmar que
aprofitin la seva posició de
força per demanar millores
en aquest aspecte.
Van votar a favor C’s, el
PSC i tres regidors no adscrits, mentre que ERC, l’AUP,
ICV, CDC i VR hi van votar en
contra. / M.C.

Campanya informativa per
evitar els cotxes mal aparcats

El govern es compromet a revisar
la tarifació social a les escoles bressol
marta cabrera

El darrer Ple abans de les
vacances d’estiu, celebrat
dijous de la setmana passada, va servir per aprovar una
moció presentada per Iniciativa per Catalunya Verds
(ICV) en què es demana
que es revisi la tarifació
social a les escoles bressol
per avançar cap a un model més just, així com que
s’estudiï la seva aplicació a
l’Escola de Música Pere Burés i a l’Escola d’Art i Disseny
(edRa). El govern, format
pel Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) i el regidor
no adscrit Sergi Garcia, amb
el seu vot favorable es va
comprometre a tirar endavant els acords i té previst
convocar la comissió de la
tarifació social al setembre.
“Cal millorar les condicions
econòmiques per permetre
l’accés a tothom, millorar-ne
la qualitat i donar oportunitats a les famílies”, va afirmar
la regidora de Serveis a les
Persones, Marta García.
La proposta dels ecosocialistes va obtenir el sí pràcticament unànime del Ple, tret
del regidor de Convergència
Democràtica de Catalunya

El darrer Ple abans de les vacances va ser dijous a la tarda. / M.C.

També s’estudiarà
la tarifació social
per les escoles
de música i art
(CDC), Víctor Puig, que es
va abstenir en considerar
que en el cas de l’Escola de
Música la tarifació no és la
solució, i que cal avançar cap
a un model de conservatori
“que no allunyi el talent”
i que permetria reduirel
cost.
Catàleg de patrimoni
La moció de l’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP) per
actualitzar el catàleg de pa-

A més, també es crearà un
protocol en què es valoraran
les zones d’incompliment de
l’ordenança de circulació de
forma reiterada. Per últim, es
planteja establir sistemes de
control electrònic perquè els
vehicles no puguin estar més
de 30 minuts a la zona de càrrega i descarrega. / M.C.

una altra per defensar els
treballadors de Correus a
Rubí. També es va aprovar
una moció per demanar la
universalització de la sanitat
pública, amb els vots a favor
de tots els partits a excepció
de Ciutadans (C’s) i dos regidors no adscrits. Per últim,
l’Ajuntament es va adherir
al Protocol comarcal per a
l’abordatge de la violència
masclista.
En canvi, no es va aprovar
la moció de CDC de suport al
dia de l’alliberament fiscal ni
tampoc la que va presentar
Esquerra Republicana (ERC)
en defensa del programa de
garantia juvenil.

Denuncia a un empresari
per gestió il·legal de residus

Mireia Gascón s’acomiada
del Ple entre aplaudiments

El Ple va acordar en Junta
de portaveus que l’Ajuntament interposi una demanda contra les empreses vinculades a l’empresari José
Torres, algunes de les quals
presumptament han estat
operant de manera fraudulenta i il·legal a Rubí en la
gestió de residus, concretament a les extractives 22
i 9. En la moció, presentada
inicialment per l’AUP, es
recull un llistat amb més

Mireia Gascón ha deixat de ser regidora de
l’Ajuntament de Rubí. Al
final del Ple de juliol va
presentar la seva renúncia per motius professionals. En el seu comiat,
va lamentar que “s’hagi alterat de manera
perversa el resultat de
les urnes” i que encara
quedin pendents temes
com el Pla de mobilitat, Gascón, al darrer Ple. / M.C.
el Pla d’equipaments o
el POUM. També va agrair avanci”. La portaveu d’ICV,
als ciutadans “les queixes, Ànnia García, va qualificar
els suggeriments i les crí- la seva tasca “d’honesta i
tiques constructives” i als tenaç”, mentre que Montseus companys de grup se Soler, d’ERC, va destacar
municipal la feina feta.
la seva “vàlua humana i
L’exregidora va ser professional”. El seu comacomiadada entre aplau- pany de grup, Jordi Mundiments i va rebre elogis tan, va afirmar que el seu
d’alguns dels seus com- pas per l’Ajuntament “ha
panys. El portaveu de CDC, deixat una empremta que
Víctor Puig, va afirmar es recordarà molt temps”,
que “la política necessita i l’alcaldessa, Ana M. Marmoltes Mireies Gascón”, tínez, va agrair-li “l’estima
“gent que fa que la ciutat per la ciutat”. / M.C.

9 empreses vinculades a
l’empresari rubinenc i que
podrien estar relacionades
amb abocaments il·legals.
En el text de la moció aprovada, també es demana al
consistori que activi mecanismes per assegurar que
les empreses que executen
obres de l’Ajuntament de
Rubí no treballin amb empreses que no disposen
dels permisos de gestió de
residus. / M.C.

Estacionar incorrectament és un problema habitual a la ciutat. / Arxiu

El Ple va aprovar en Junta de
portaveus una moció presentada per Veïns de Rubí (VR)
per tal de conscienciar la ciutadania sobre la importància
d’estacionar correctament el
cotxe a la via pública. La campanya anirà acompanyada de
sancions per als vehicles que
no compleixin els senyals.

trimoni va tenir el suport de
tots els regidors del consistori. El portaveu de la formació
assembleària, Jordi Muntan,
va alertar que “si el patrimoni es perd, ja no es recupera”
i va dir que “calen polítiques
de conservació i dinamització i posar el patrimoni al
servei de la ciutadania”. Per
la seva banda, el regidor de
Serveis Centrals, Moisés Rodríguez, va reconèixer que és
necessari “millorar les fitxes
del catàleg”.
Durant la sessió plenària es van aprovar diverses
mocions per Junta de portaveus, entre les quals una per
redactar un Pla de camins i

Els abocaments il·legals de runes seran denunciats. / Cedida

PUBLICITAT

EN UN
INCENDI,
NO NOMÉS
PERDEM
UN BOSC.
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A

questa setmana, l’alcaldessa ha anunciat que el govern vol incrementar
de cara a l’any vinent la partida
que s’ha destinat enguany als pressupostos
participatius, és a dir, a aquelles actuacions
o projectes de ciutat que són acordats per la
ciutadania a partir d’un procés participatiu.
La prova pilot que s’ha posat en marxa
aquest 2018 ha comptat amb una partida de
200.000 euros, dels quals 50.000 han estat per
a propostes acordades en el si del Consell dels
Infants i Adolescents. Finalment es tiraran
endavant les tres propostes més votades: una
sobre parcs, jardins i instal·lacions esportives,
una sobre il·luminació intel·ligent i una tercera per substituir els arbres morts a la ciutat.
Rubí ja va tenir una experiència prèvia
a la d’enguany, a principis de la dècada del
2000, amb el govern d’Iniciativa per Ca-

EDITORIAL

Pressupost participatiu

talunya Verds. Va ser una experiència de
participació molt interessant, inspirada en els
primers processos participatius que arribaven
a Europa des de Brasil, amb el suport de la
UAB i on fins i tot es van consensuar les
regles del joc.
Aquesta iniciativa rubinenca va ser pionera a l’estat espanyol i malgrat que va rebre
crítiques, com ara que el pes del vot d’un
ciutadà particular tenia el mateix valor que el
d’un representant veïnal o el pes dels tècnics
municipals i dels polítics en el procés, l’experiència va ser seguida amb molta atenció per

En recuerdo de Mac

molts municipis d’arreu de l’estat que després
van tirar endavant el seu propi model. Quan
el PSC va arribar a l’alcaldia, els pressupostos
participatius van quedar en un calaix.
Aquest 2018, el govern ha decidit fer
aquesta prova pilot de pressupost participatiu,
apostant per un model que ja funciona amb
prou èxit a altres ciutats. Com a valor afegit,
cal destacar la participació del Consell dels
Infants i Adolescents, donant veu als ciutadans més joves, que també tenen el dret i el
deure d’implicar-se en la ciutat. És un matís
prou interessant. El fet de combinar la parti-

cipació presencial amb les noves tecnologies,
amb la participació a través de la plataforma
digital Participa Rubí, també és un aspecte
a destacar.
És cert que la participació de 300 ciutadans és escassa i que destinar 200.000 euros
del pressupost de la ciutat, que ascendeix a 79
milions, es pot considerar poc. Experiències
en altres ciutats han evidenciat que com més
grans són les partides destinades a pressupostos participatius, més elevada ha estat la
participació. Per tant, benvingut l’anunci del
govern d’incrementar aquesta partida de cara
a l’any vinent. També es poden anar definint
noves característiques. Per exemple, a Sant
Cugat es destina una part per a projectes de
ciutat i una part per a projectes de barri (un
per cadascun dels cinc barris), plantejament
que també podria ser interessant a Rubí.

FOTODENÚNCIES

JOSÉ A. ÁVILA
Gestor Técnico Administrativo

Hace unos días que se nos
ha ido Macario Gómez
Quibús, Mac. ¿Quién fue
Mac? ¿Se acuerdan de los
carteles originales de obras
cinematográficas como Quo
Vadis, Desde Rusia con
amor, Casablanca, Los Diez
Mandamientos, Ivanhoe,
Psicosis, El verdugo, Dr.
Zhivago, Casablanca, Un
tranvía llamado deseo, Los
justicieros del Oeste, La
muerte tenía un precio…?
Pues bien, Macario Gómez
fue su autor. Actores de renombre como Kirk Douglas
y Charlton Heston quedaban tan prendados de sus
obras de arte, que le hacían
encargos personales. George

Lucas pidió a nuestro genial
cartelista un esbozo para
La Guerra de las Galaxias,
pero problemas de plazos
en la entrega de material,
dieron al traste con el encargo final : ¡Una verdadera
lástima! Productoras como
la Metro Goldwyn Mayer,
Paramount o Fox se rifaban
sus servicios, pero el decli-

El Tuit de la setmana

nó ir a trabajar a Estados
Unidos porque siempre
prefirió trabajar desde su
despacho en Barcelona,
donde se había trasladado
desde su Reus (Tarragona)
natal. En fin, se nos fue el
mayor y mejor cartelista
de la historia del cine, pero
desde ahí arriba, seguro que
sigue esbozando.

24 de juliol

El ferro que enquadra el forat d’un arbre situat al carrer Cervantes, 51 fa dies que està
aixecat. Tinc coneixement que algunes persones han ensopegat amb ell i han caigut.
L’Ajuntament ja està avisat, però la solució no arriba. Aquest element és perillós i cal que
ho arreglin com més aviat millor per evitar mals majors.
Miguel Ángel García

Ricard Sarabia Calvo @Ricard_70
Pues mi gozo en un pozo. El
somni de veure el carrer en
condicions s’ha desfet. Sóc
ingenuu pensant q l’arreglarien
d veritat! Diuen q la il·lusió mai
es perd. 17 anys d’il·lusió han
sigut prou, no! No pararé ﬁns
que es faci justícia als veïns dl
C/Puigmal. VERGONYÓS
@RubiGovObert @AjRubi

I cada día així. Amb aquest aspecte de deixadesa i brutícia. I el cap de setmana, es multiplica el problema. Són els contenidors que estan davant de l’edifici situat en el carrer
Riera, 11, a tocar de l’Escardívol.
Albert Martínez

OPINIÓ

El procés participatiu pel Parc de
Ca n’Oriol: l’estafa del PSC
Plataforma
Protegim Ca n’Oriol

Fa uns dies, des de la Plataforma Protegim Ca n’Oriol
rebíem amb cert optimisme
la notícia que el Govern del
PSC obriria un procés participatiu per tal que la ciutadania
pogués decidir sobre el projecte de reforma del Parc de Ca
n’Oriol. Aquest procés, que
en un primer moment es va
informar els grups municipals
que s’iniciaria el 2 de juliol, va
ser acceptat per un dels grups
municipals, concretament C’s
i que (fora del marc no dóna
suport de la plataforma), a
canvi de permetre l’aprovació
del Pla d’Inversions 20182019.
El Govern es va afanyar
a publicar una breu nota de
premsa per explicar en què
consistiria el procés participatiu, un cop el divendres 6
de juliol el migdia, tenia ja
assegurada la majoria absoluta del Ple per aprovar el Pla
d’Inversions.
Des de la Plataforma,
considerem que aquest procés no reuneix els mínims
requisits metodològics que
ha de complir tot procés
de participació ciutadana,
d’acord almenys amb el que
la mateixa Generalitat de
Catalunya descriu en la “Guia
per dissenyar i executar processos participatius en l’àmbit
municipal”.
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Pis de 75m2 situat al centre de Rubí a zona de vianants,
3 habs, menjador, cuina independent amb safareig i
bany complet.
Preu: 120.000€ Ref.: DV2429

La plataforma va organitzar una passejada pel parc a principis de juny. / Arxiu

Un procés de participatiu
que ha de servir per prendre
una decisió sobre una actuació
de millora i adequació del Parc
de Ca n’Oriol, requereix necessàriament i de forma prèvia
a l’inici d’aquest, identificar
quins són els actors (individuals i col·lectius) a qui s’adreça
el procés (mapa d’actors) i
proporcionar la informació
necessària perquè les persones
participants coneguin el format, els objectius i també els
límits del procés participatiu
que es vol iniciar.
És imprescindible dissenyar estratègies comunicatives
segmentades i focalitzades; és
a dir pensades per als perfils
i els col·lectius específics als
quals ens volem adreçar.

En aquesta fase, encara
prèvia al procés de participació pròpiament dit, també
és important explicar amb
tota claredat tant les característiques formals com els
continguts substantius. Una
explicació que hauria de ser
tan compartida com sigui
possible, i que definís un punt
de partida prou acceptable per
al conjunt dels participants.
Definir el com fem el procés
participatiu hauria de fer referència a tres aspectes:
• En primer lloc, destaquem la importància de pro moure un diàleg de qualitat.
• En segon lloc, deﬁnirem les tres fases d’un procés
participatiu: la informativa, la

deliberativa i la de resposta.
• En tercer lloc, ens referirem al rol que en aquest
procés han de jugar tres actors
clau: la ciutadania, els polítics
i els professionals de l’Administració.
Feta aquesta breu explicació metodològica del que entenem que haurien de ser els
mínims que han de garantirse en un procés de participació
ciutadana i veient la proposta
de procés que ha presentat el
govern municipal, sols podem
afirmar que el mateix s’aproxima més a un exercici per
validar una proposta existent,
que no compartim, que a
un veritable procés de presa
de decisió compartit amb la
ciutadania.

Preciós pis, tot en una planta, en ple centre de Rub, 3
habs, menjador, cuina i dos banys. Finca de 1998, amb
molt pocs veïns.Tot en una planta.
Preu: 248.000€ Ref.: DV2435

Fantàstica planta baixa de 95m2, 3 habs, dos banys
complets i terrassa de 45m2, cuina de 14m2 i menjador
de 30m2. En ple centre de Rubí, amb plaça de pàrquing
al mateix edifici. Zona Centre.
Preu: 260.000€ Ref.: DV2434

Casa totalment reformada de 125m2 útils, de 3 habs,
menjador de 28m2 i cuina independent totes dues amb
sortida a terrassa de 100m2, i dos banys complets, un
en suite matrimoni. Ca n’Oriol.
Preu: 250.000€ Ref.: DV2426

Local de 107m2 en venda. Amb dues portes al carrer i
lavabo. Ideal per a magatzem. Zona La Serreta.
Preu: 49.000€ Ref.: D5435

Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59
www.inmoeuropeas.com
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Un centenar de llars del Vallès
se sumen a l’autoconsum solar
És la primera experiència de compra col·lectiva
d’instal·lacions d’autoproducció solar
REDACCIÓ

Més d’un centenar de llars
del Vallès s’han inscrit en
la campanya d’autoconsum
solar ‘Impuls Solar Vallès’,
promoguda per la cooperativa Som Energia per fer arribar a la població una opció
real i econòmica de consum
d’energia renovables.
Impuls Solar Vallès és
la primera experiència de
compra col·lectiva d’instal·lacions d’autoproducció
solar d’electricitat de Som
Energia. Està promogut pels
grups locals de Som Energia
de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell i Baix Vallès.
La iniciativa va arrencar
al març quan es va obrir el
concurs per a elegir l’empresa que oferirà el servei
integral de la instal·lació,
que inclou el material, la
instal·lació i la legalització,
a partir dels criteris i condicions establerts pel grup
impulsor de la campanya.

L’empresa enginyera seleccionada va ser Sud Renovables.
Al maig, un cop escollida
l’empresa, es van obrir les
inscripcions a la ciutadania
del Vallès. En tan sols 60
dies, es va assolir i superar l’objectiu de les 100
inscripcions, ja que 115
persones es van apuntar a
la campanya.
En aquests moments,
s’està iniciant la fase d’estudi i plantejament de cada
cas. Sud Renovables farà un
estudi personalitzat i una
primera visita tècnica a cada
habitatge participant per
determinar els detalls de la
instal·lació.
Està previst que al setembre es puguin començar
a realitzar les feines de muntatge que requeriran uns
dos dies per llar. Després la
instal·lació ja estarà llesta
per començar a funcionar, a
l’espera de la tramitació de
la seva legalització, que sol

trigar entre 2 i 4 mesos.
Gràcies a l’esforç dels
diferents agents implicats,
Impuls Solar Vallès contempla a més la donació
d’una instal·lació de plaques
fotovoltaiques a una organització social de la zona.
Els grups locals escolliran
l’entitat beneﬁciària.
Aquesta campanya de
compra col·lectiva d’instal·lacions d’autoproducció
solar d’electricitat de Som
Energia s’ha posat en marxa al Vallès i la intenció és
poder replicar la iniciativa a
altres zones del territori.
Només 4 habitatges a
Rubí
Tot i que la proposta ha
superat les expectatives,
amb 115 inscripcions en
només dos mesos, el nombre d’interessats a Rubí ha
estat escàs, amb només 4
famílies, lluny de les 22 de
Terrassa o les 18 de Sant
Cugat del Vallès.

Divorcio y vacaciones en el
extranjero con los niños
Cuando una pareja está divorciada o en proceso de
divorcio, y uno de los miembros de la pareja quiere viajar
al extranjero con los hijos
menores del matrimonio,
puede ocurrir, ocurre con
bastante frecuencia, que el
otro miembro de la pareja
no le dé su autorización para
hacerlo, para viajar al extranjero con el o los menores.
Pero, ¿es necesaria la
autorización? Sí lo es para
expedir el pasaporte, pero
si el menor tiene pasaporte,
y siempre que no exista una
prohibición de salida del
territorio nacional del menor
establecida en Sentencia, no
hay obligación de recabar el
consentimiento o autorización para decidir el destino
vacacional.
La decisión de irse de vacaciones y la elección del lugar no están incluidos dentro
de las medidas derivadas del
ejercicio de la patria potestad
para la que los progenitores
deben ponerse de acuerdo.
Por tanto, no existe la nece-

sidad de tener autorización
del otro progenitor.
Ahora bien, si existe una
prohibición de salida del
territorio nacional del menor
establecida en Sentencia (por
haberse apreciado riesgo
de sustracción del menor
al país natal de uno de los
progenitores, por ejemplo),
entonces las aduanas y controles de aeropuerto reciben

la prohibición de salida del
territorio nacional de manera
que se garantice la estancia
del menor en España, salvo consentimiento expreso
de los dos progenitores o,
en su defecto, autorización
judicial.
Edurne Zunzunegui
Abogada de familia
Sant Cugat del Vallès

GUIA DE SERVEIS
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ACADÈMIA

BICICLETES

DECORACIÓ LLAR

FRUITERIA

Coype
T. 93 588 02 29
Av. de l’estatut, 7
L’estudi
T. 699 95 28 13
c. Maximí Fornés, 21

BIJUTERIA

CENTRE ESTÈTIC

ACUPUNTURA
Bon Carma
T. 689 853 053
c. Llobateras, 101

ARRANJAMENTS
DE ROBA
Alfonsi Costures
T. 670 714 423
c. Pintor Murillo, 72

ASSEGURANCES
Jordi Vila
T. 93 699 78 33
c. Marconi 1

CRISTALLERIA
Cistalería Medina
T. 93 112 69 27
c. Bartrina, 9

CALÇAT

DISTRIBUIDORA
DE SAL
HERBORISTERIA
Herbolari de Rubí
T. 93 697 48 65
c. Magallanes, 6

Rápido Moderno 2
T. 654 17 91 01
c. Ntra. Sra. de Lourdes, 32

CENTRE MÈDIC

CLÍNICA DENTAL
Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26
Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7
Centro Dental La Serreta
T. 93 697 87 81
c. Castella, 22

FERRETERIA
RUMA
T. 629 16 14 44
c. Lourdes, 7
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TOT EL QUE NECESSITES
A UN COP D’ULL
INFORMÀTICA

ÒPTICA

ROBA

APP Informática
T. 677 468 553
c. Montserrat, 11

Crisma
T. 93 699 93 51
c. Lluís Ribas, 6

New Home PC
T, 93 667 74 87
c. Pintor Coello, 15

MÀRMOLS
Mármoles M.P.
T. 93 697 20 95
Av. de la Llana, 63

PERRUQUERIA
CANINA
TALLERS COTXES

RENTAT VEHÍCLES

MERCERIA

Autorentat Rubí
T. 93 697 87 82
Ctra. de Terrassa, 124

Merceria Mercè
T. 93 588 17 04
c. Bartrina, 28

NETEJA
REPOSTERIA
REPARACIÓ

IMMOBILIÀRIA

ELECTRODOMÉSTICS

Finques Ariza
T. 93 144 56 06
c. Monturiol, 16 B Local 5

Amues
T. 659 686 468
Desplazamiento gratuito

G.I. Europeas
T. 935 88 31 58
Pg. Francesc Macià, 65

GM
T. 93 699 50 02
c. General Castaños, 37

Hermanos Moya
T. 93 697 21 01
c. Lepanto, 28
RubíWagen
T. 93 158 70 71
Av. De la Llana 113

REFORMES

Lola Botona
T. 637 434 423
c. Montserrat, 21

Llar i serveis
T. 93 697 45 51
c. Sant Cugat, 36

ProService
T. 93 488 52 33
c. Ciclisme, 41

CREATIVA

GUIA DE SERVEIS
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COM ET PODEM AJUDAR?

TINTORERIA
Tintorería Morente
T. 647 445 956
Ctra. Sant Cugat, 27-29
OpenSec
T. 691 757 399
c. Pere Esmendia, 25
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Baixar de pes
després dels 50
Després dels 50 anys es fa
molt difícil la pèrdua de pes,
sobretot si les persones mai
han realitzat exercici amb freqüència, han estat fumadores
o es van alimentar molt malament durant molt
de temps.
Mai és tard
per menjar
millor, per
deixar de
fumar o
per començar a
fer exercici.
Però també
és cert que no
existeixen els
miracles i que
haureu de tenir paciència si
voleu veure els resultats.
És necessari que comenceu millorant la vostra salut
si teniu com a objectiu baixar de pes. En primer lloc,
deveu reconèixer quins són
els vostres errors i aquelles
actituds que perjudiquen el
vostre benestar, i després,
canviar-les.

• Pas 1: Realitzeu 30 minuts d’activitat física diària. Si
mai heu fet exercici, comenceu a poc a poc i consulteu
amb el vostre metge. No us
excediu pensant que si feu
més els resultats es veuran
ràpidament, perquè només
creareu un nou problema per a la vostra
salut.
• Pas 2: Consumiu més fruites i verdures.
• Pas 3:
Feu petits
àpats diverses vegades al dia.
És el que recomanen molts
nutricionistes a
les persones que
comencen una dieta o com
una ajuda per mantenir-se en
forma i no menjar de més.
• Pas 4: Entreneu amb
pes. Mantenir els vostres
músculs forts és la millor
forma de tenir un pes equilibrat.
www.vitadelia.com

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

JULIOL - AGOST 2018

27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12
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

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
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
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18

ESPECIAL LLAR
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L’estètica de les estovalles
Actualment les estovalles
constitueixen tot un univers
decoratiu que han arribat a
desplaçar a la taula el centre
d’atenció. A l’auge de l’aspecte decoratiu de les estovalles
han contribuït els nous tipus de
teixits i dissenys. Amb el canvi
en el concepte de les estovalles
també s’ha produït un canvi en
les motivacions a l’hora d’adquirir-les i el que eren criteris
únics de practicitat s’han anat
substituint per criteris decoratius i exclusius.
L’aspecte decoratiu de

les estovalles ha fet superar
els usos tradicionals i ﬁns i
tot les normes protocol·làries
s’estan veient oblidades. Recordem que segons aquestes
les estovalles han d’arribar ﬁns
al terra. A més no s’hi ha de
menjar directament sobre, sinó
que cal complementar-les amb
un estalvi (el petit requadre
sobre el qual se serveixen els
plats). També marquen unes
pautes quant a la mida. Les
dimensions de les mateixes
han de superar les de la taula,
però a més l’han de superar en

almenys una tercera part de la
seva alçada per cada costat.
Tenim alternatives que no
respecten aquestes normes ja
que aporten una nova manera
de plantejar la taula. És el cas
dels camins de taula o de les
estovalles individuals.
La tela per antonomàsia
de les estovalles és el lli i el
cotó però no devem renunciar
a unes estovalles de ﬁl i ﬁns i
tot a les estovalles engomades
o plastiﬁcades.
decorainteriorismo.com
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Canviar l’aspecte d’una paret
Quan canvieu la pintura de
les parets canvia l’espai completament, però, què passa si
odieu el color de les parets
però no podeu canviar-lo?
Quina solució teniu?
• Col·loqueu quadres: un
conjunt de 3 o 4 quadres verticals, horitzontals, quadrats...,
poden distreure la vista del
color de la paret.
• Canvieu la ubicació dels
mobles: si és una sola paret
la que no us agrada, intenteu
distreure les mirades cap a un
altre lloc col·locant el moble
principal de l’habitació en una
altra de les parets.
• Canvieu la il·luminació:
si el color que us molesta és
molt fosc, afegiu il·luminació
amb làmpades dirigides o de
terra que atenuïn el color, o al
contrari, enfosquiu l’espai.
• Col·loqueu prestatgeries: col·loqueu un moble
amb prestatges amb llibres i
ornaments que no permetin
percebre el color de la paret.
• Poseu vinils: utilitzeu
vinils per distreure la vista
cap a un altre lloc, o bé, per
fer canvis importants, per
exemple, si el mur és fosc,
col·loqueu vinils clars.
• Utilitzeu paravents: feu
servir para que combinin amb

la decoració per distreure la
vista dels murs que no voleu
que es notin.
• Canvieu el color dels
mobles: canvieu-los de color
per un que combini amb els

murs que no podeu pintar.
Podeu aconseguir un efecte
increïble canviant l’edredó,
pintant les tauletes de nit...
amandomicasa.blogspot.com.es

16

Divendres, 27 de juliol de 2018

CLASSIFICATS

LLOGUER
I VENDA
SE ALQUILA Hab. 610.467.363

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

MASCOTES

Divendres, 27 de juliol de 2018

Queridos amig@s
Seguidores incondicionales en nuestras redes,
entidades colaboradoras,
soci@s, adoptantes, demandantes de ayuda,
valiosos voluntari@s, los
que estuvieron y los que
están; todas aquellas
personas que algún día
os cruzasteis en el camino de esta asociación
que trabaja sin tregua
desde hace 11 años,
ante todo, gracias por
acompañarnos y ayudarnos a hacer posible lo
imposible con vuestros
donativos, difusiones,
manos, pies, cabeza,
dedicación, valor, fuerza,
entusiasmo y corazón,
mucho corazón.
No estaríamos aquí
sino fuera porque habéis creído y creéis en
nuestro trabajo. Ese trabajo que ha salvado y protegido a
miles de animales a costa, también, del esfuerzo personal
de los que estamos en primera línea dándolo todo, todos
los días del año, a ritmo frenético y pase y lo que pase en
nuestras vidas, corriendo incluso en funerales y en bodas
con los tacones en mano y la corbata puesta, para que esas
criaturas no quedaran a su suerte.
Son muchas las historias que podríamos contaros, los

seguidor@s conocéis
un porcentaje pequeño
porque, también, las
personas que gestionan
nuestras redes hacen
trabajo de campo, somos todoterreno. Por
suerte, contamos con
gente con muchas capacidades que, puestas al
servicio de la asociación,
han hecho posible que
hoy, a pesar de todos
los temporales, sigamos
remando junt@s con
fuerza para que nada ni
nadie hunda este barco
por el que luchamos.
En los tiempos que
corren todavía hay personas que creen en la
fuerza del amor y del
deseo. Nos sentimos
orgullos@s de formar
parte de esta pequeña
asociación que a día de hoy podemos decir que es grande
porque, a pesar de las diﬁcultades, seguimos aquí.
La fuerza de voluntad de tod@s quizá haga posible nuestra continuidad. El 31 de julio acaba nuestra campaña “Mi
grano de arena”. Vamos a hacer el esfuerzo ﬁnal, por favor
ayudarnos a que esto sea posible. Os queremos.
Rodamos de Rubí
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dansa

fotografia

L’Esbart andorrà Santa Anna
recorda a Joan Fosas en el 5è
aniversari de la seva mort

Josep M. Roset, fotògraf rubinenc: “És
un orgull rebre la Creu de Sant Jordi”
C. Carrasco

El coreògraf i dansaire rubinenc Joan Fosas. / Arxiu

Núria Julià

L’Esbart Santa Anna d’Escaldes-Engordany (Andorra) va oferir aquest passat
dissabte 21 de juliol una
actuació a l’auditori Prat
del Roure. Durant l’actuació, l’Esbart andorrà va
recordar la figura del dansaire i coreògraf rubinenc
Joan Fosas Carreras, qui va
ser el seu director artístic
durant més de quinze anys,
coincidint amb el cinquè

aniversari de la seva mort i
amb el desè de l’estrena de
la dansa Escaldes 1908.
Una quarantena de
dansaires van donar vida
sobre l’escenari de l’auditori a un espectacle amb
la música en directe de la
cobla catalana Sons Essencials. Mig miler de persones
van gaudir de la posada en
escena, que va servir per
donar el tret de sortida a la
Festa Major de la localitat
andorrana.

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

ADRECES CULTURALS

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

El fotògraf rubinenc Josep
M. Roset va rebre aquest
dilluns la Creu de Sant Jordi,
màxim reconeixement que
atorga la Generalitat, de
mans del president Quim
Torra. Poc després de rebre
la distinció, Roset va explicar a Diari de Rubí que rebre
el guardó li ha fet molta
il·lusió. “Són coses que mai
no hi penses”, assenyala el
fotògraf, per a qui rebre la
Creu de Sant Jordi “és un
orgull, no passa sovint”.
Amb aquest guardó, la Generalitat ha volgut reconèixer a Roset la seva tasca de
recerca fotogràfica durant
més de mig segle i també
la seva obra, durant un
temps com a fotògraf de temes d’abast internacional.
També li han reconegut el
seu compromís amb Rubí
i el Vallès com a promotor
i fundador d’entitats culturals, així com el servei que
ha fet a les generacions del
futur en el seu afany de preservar la memòria històrica
com un dels fonaments de
la vida col·lectiva.
L’acte de lliurament de
les Creus de Sant Jordi 2018
va tenir lloc dilluns a la tarda
al Palau de la Música Catalana i, a més de Torra, va
comptar amb la participació
del president del Parlament,
Roger Torrent, la consellera
de Cultura, Laura Borràs
i diferents membres del
Govern. Carles Puigdemont
també va estar present a

L’acte de lliurament dels reconeixements va tenir lloc al Palau de la Música. / Núria Colomer

través d’un missatge audiovisual des d’Alemanya.
A banda del fotògraf
rubinenc, es van distingir
també 30 personalitats i
24 entitats que han destacat pels serveis prestats a
Catalunya. Entre aquests,
l’Associació Catalana pels
Drets Civils, les associacions
de defensa forestal, l’ONG
Proactiva Open Arms, la
religiosa i activista social Lucía Caram, el submarinista
Eduard Admetlla o la historiadora Victòria Almuni.
Passió per la fotografia
Josep M. Roset és un dels
referents de la fotografia
catalana. Després d’obrir un
estudi a Rubí, Roset va marxar a viure a Madrid el 1959,
on va treballar a l’agència
de notícies Europa Press.
Allà va aprendre a fer de
fotoperiodista, però l’etapa

va durar poc per culpa del
règim: “Vaig haver de marxar d’allà perquè la policia
m’anava al darrere”.
Durant aquest temps va
fer el que ell considera els
seus dos millors reportatges fotogràfics, el primer a
la boda del Xa de Pèrsia, a
Teheran, on va anar sol i va
trobar moltes dificultats, i
el segon sobre la mort del
Doctor Gregorio Marañón,
imatge que va recollir la
portada de la revista ‘Life’.
El 1960 va tornar a Rubí,
però ràpidament va tornar a
marxar, aquest cop a França, per veure món. Dos anys
més tard, amb un bagatge
important, es va instal·lar
definitivament a Rubí, on
a més de tenir un estudi
propi, va guanyar diferents
premis.
D u ra n t t o t a q u e s t
temps, mai ha deixat de

fer fotografies, i de fet el
seu arxiu local-comarcal és
un dels més interessants,
ja que hi ha retrats molt
variats i amb una càrrega
històrica important. La trajectòria de Josep M. Roset
ja va ser homenatjada a la
ciutat amb la publicació el
2014 del llibre ‘Tal com jo
ho he vist’.
Set Creus de Sant Jordi a
Rubí
Diverses personalitats i entitats han estat guardonades
amb la Creu de Sant Jordi.
Abans que Roset, la van
rebre el també fotògraf Ignasi Marroyo (2015); Neus
Català (2005), el dansaire i coreògraf Joan Fosas
(2002), l’Esbart Dansaire
de Rubí (1997), el gravador,
pintor i escriptor Jaume Pla i
Pallejà (1993) i el coreògraf
Albert Sants (1992).

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

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

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

Dissabte 28 de juliol

Diumenge 29 de juliol

Dilluns 30 de juliol

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

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

-Juliol Fantàstic 2018: Wonder
Refresca’t aquest estiu a la Biblioteca amb el
Cicle de Cinema MMT 2018
A les 18h a la Biblioteca Mestre Martí Tauler

-La Trocalleria
A les 10.30h a la Plaça de Catalunya
Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n.
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3.
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84.
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.

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

Exposicions
-Marina, 50 anys. Exposició sobre la coreografia ‘Marina’, d’Albert Sans. A la Biblioteca
i a l’espai Lectors, al tren!. Del 24 de juliol
al 29 de setembre.
-Cent anys de tren. Exposició a l’Antiga
Estació. Fins al 19 de gener del 2019.
-El Megalitisme a Catalunya. Al Museu
Municipal Castell. Fins al 22 de juliol.

CULTURA
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FESTA DEL CARRER SANT JAUME

Les obres, lema de les festes del carrer Sant Jaume
REDACCIÓ

Un any més, el carrer de
Sant Jaume s’ha vestit de
gala per celebrar la 173a
festa del carrer, una de les
més antigues del municipi.
Enguany, fa 20 anys es van
començar a fer les exposicions col·lectives d’art i també
se celebra el 10è aniversari
del mercat de la rampoina.
Les activitats van arrencar dimecres al matí, amb
la celebració de la missa
de difunts a l’església de
Sant Pere. La gran novetat
d’aquesta edició va arribar
ahir dijous a la tarda. Va ser
una activitat relacionada
amb la nova bèstia festiva
de la ciutat, el Bòjum, que
va participar en una guerra
d’aigua, organitzada amb la
col·laboració de l’entitat Les
Anades d’Olla. A la mateixa
hora, també va tenir lloc una
xocolatada.
També dijous al vespre
es va inaugurar l’exposició
col·lectiva d’art sota el títol
‘Atenció, obres d’art!’. Es

UN CARRER
EN OBRES
“Com tot Rubí està potes
enlaire, vam pensar que
podríem participar en les
obres locals i decorarem
el carrer com si estigués
en obres”, ha explicat Pep
Borràs, de l’Associació
d’Animació Cultural del
carrer Sant Jaume. Així,
al carrer, que es guarneix
cada any, es podran trobar
avis mirant les obres, una
excavadora feta pels veïns
i senyalització d’obra, entre
altres motius.
tracta d’un conjunt d’obres
realitzades per Fortià Baqués, Pep Borràs, Albert
Cardona, Quim Conca, Pepe
Farrés, Núria S. Lacambra,
Carme Llop, Oriol Marco,
Sergi Marcos, Miquel Mas,
Miqui Méndez, Enric Monté
i Anna Tamayo. Per tancar
les activitats del dia, estava

prevista la tradicional cantada d’havaneres, amb el grup
‘Peix fregit’, amb el típic rom
cremat.
La gresca seguirà aquest
divendres 27 de juliol amb
una orxatada popular a
partir de les 18 hores, amb
la col·laboració de la residència Amanecer. Més

tard, a les 21.30 hores, es
farà el sopar de germanor,
amb l’actuació musical de
Malaka Tones, que oferirà
versions.
Mercat de la rampoina
El 28 de juliol se celebrarà
la 10a edició del Mercat de
la Rampoina a partir de les

10 hores. Qualsevol persona pot participar-hi com a
venedor, només caldrà que
s’inscrigui a les 9 hores del
mateix dissabte al número
13 del carrer Sant Jaume.
A partir de les 18.30 hores, s’iniciarà el tradicional
campionat de botifarra. Les
inscripcions, d’un cost de 3

euros per parella, es podran
fer el mateix dia al número
19 del carrer Sant Jaume. La
parella guanyadora tindrà
premi.
A les 21 hores, hi haurà
una botifarrada popular i a
les 23.30 hores està prevista
l’actuació del grup de rock,
funk i punk Los Deleites i DJ
Lerdo, amb música d’inﬂuències jamaicanes.
L’últim dia de la festa,
el 29 de juliol, hi haurà un
vermut musical a les 12 hores amb una classe de ball
lindy-pop i posteriorment
l’actuació de Swing Tenes
Band, un grup de jazz amb
un repertori de swing.
A les 19 hores, està prevista la tradicional audició
de sardanes que estarà
amenitzada per la cobla
Contemporània, una activitat que compta amb la
col·laboració del Foment
de la Sardana. Per tancar
les festes, a les 22 hores hi
haurà el concert de Carajillo
d’Anís, un grup rubinenc de
mestissatge folk.
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Museu Etnogràﬁc Vallhonrat

CULTURA

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

Centres educatius i entitats visiten el Museu durant el primer semestre de l’any

Grup de 2n d’ESO de l’institut JV Foix.

Grup de 2n d’ESO de l’institut JV Foix.

Alumnes de l’institut La Serreta i alumnes francesos d’intercanvi.

Alumnat de 2n de Primària de l’escola Regina Carmeli.

Alumnat de 2n de Primària de l’escola Regina Carmeli.

Alumnes del Centre d’Educació Especial Ca n’Oriol.

Infants de 3r de Primària de l’escola 25 setembre.

Infants de 3r de Primària de l’escola 25 setembre.

Infants de 3r de Primària de l’escola 25 setembre.

Alumnes de 4t de Primària de l’escola Schola

Jornada de portes obertes a la Fira d’Art i Primavera.

Membres de l’Associació Cultural Bernardes de Girona.

Els convidem a que ens vinguin a visitar, pot ser virtualment, a través de www.museuvallhonrat.com, facebook, twitter,
Instagram, google+ o bé concertant una visita, trucant al 93 588 54 99 o bé a través de info@museuvallhonrat.com.

CULTURA
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ENTITATS

Aleida Guevara, ﬁlla del ‘Che’, protagonista
a la 10a edició de la festa Cubanejant
REDACCIÓ

La rambla del Ferrocarril
va acollir dissabte passat
la desena edició de la festa
Cubanejant promoguda pel
Casal d’Amistat Catalano
Cubà José Martí de Rubí,
amb el suport de l’Ajuntament i Defensem Cuba.
Enguany, la festa va comptar
amb una convidada molt
especial, Aleida Guevara, la
ﬁlla del guerrillero Ernesto
Che Guevara ‘Che’.
Sota el títol de ‘Cuba, 60
años de revolución’, Guevara va oferir una xerrada als
assistents sobre la situació
del poble de Cuba i la lluita

La ﬁlla del ‘Che’ va oferir una xerrada sobre Cuba i els 60 anys de
revolució. / J. A. Montoya

que avui dia, més de 60
anys després de l’inici de la
revolució, encara defensen.
La ﬁlla del ‘Che’ va parlar

també de la importància
de la unitat, de la necessitat
d’entendre’s i en contra de
la guerra.

La festa, que va començar al migdia i es va allargar
ﬁns a la matinada, també va
comptar amb la presència
de diversos cònsols llatinoamericans com Mabel
Arteaga, cònsol general de
Cuba a Barcelona, així com
els de Veneçuela, Antonio
Luis Martínez i Carlos Eloy
Figueras, i l’honorari de
Nicaragua, Francisco Neira.
En representació de l’Ajuntament hi va assistir la regidora de l’àrea de Serveis a
les Persones Marta García.
L’actriu cubana resident
a Barcelona Mariela Bejerano es va encarregar de
conduir les activitats.

El ball amb el grup Los Angelitos Negros va servir per cloure la festa.
/ J. A. Montoya

Entre les diferents propostes, els assistents van
poder gaudir d’un concert
de Pili Cayero, Mireia Aguilar i Daniel Turró. Posteriorment, la Guerrillera Comunicacional va presentar el
seu llibre ‘Tengo algo que
contarte’.
Durant tota la festa, es
va poder contemplar una
mostra fotogràfica sobre
la lluita revolucionària del

‘Che’ i es van instal·lar diverses paradetes informatives i
de venda de productes.
Com ja és tradicional, la
festa Cubanejant, va ﬁnalitzar amb el sopar de germanor amb algunes de les
delícies de la gastronomia
cubana i el ball amenitzat
per Los Angelitos Negros,
que van fer ballar el públic.
Tampoc no van faltar els
populars mojitos.

LITERATURA

Un nombrós públic assisteix a la presentació del llibre
‘Mensajes del Montsec’ de Montse Clemente
REDACCIÓ

Montse Clemente, llegint alguns dels fragments del seu llibre. /
Juan Carlos López

La sala noble de l’Ateneu
es va omplir de gom a gom
divendres passat 20 de juliol
per un nombrós públic que
va voler assistir a la presentació del primer llibre de
l’autora rubinenca Montserrat Clemente Alcázar,
‘Mensajes del Montsec, vol
1. Vall de Barcedana’.
Aquesta primera obra
de Clemente, traductora de
formació, escriptora i tallerista d’escriptura creativa, és
un retrobament amb la puresa del Montsec, traduïda
amb inspiració i missatges
nascuts del cor de l’autora.
Es tracta d’una invitació, no
només a descobrir aquesta

terra des d’una perspectiva diferent, sinó també
una iniciació per connectar
amb la veu interior. El llibre
inclou, a més, imatges de
molta bellesa del fotògraf
Francisco Rueda Hernández
sobre aquesta serralada que
està entre les províncies de
Lleida i Osca.
Una gran expectació que
es va veure recompensada
per una sorprenent, original
i emotiva presentació. La
lectura d’alguns dels missatges del llibre a càrrec de
la mateixa autora va estar
envoltada amb una performance de música, imatges,
dansa i pintura en directe,
portada a terme per l’Asociación Mujeres Creativas

Un nombrós públic va omplir la sala. / Juan Carlos López

del Vallès, de la qual Montse
Clemente n’és la presidenta.
El públic va recompensar
la presentació amb llargs
aplaudiments.
L’acte va comptar amb
l’assistència de la regidora
Maria Mas, així com de
representants d’entitats
socials i culturals. A més es

va retre homenatge a Manel
Domingo, històric professor
de l’Escola Montserrat i protagonista d’un dels missatges del llibre. La presentació
va ﬁnalitzar amb una festa,
amb música i mojitos, que
va amenitzar l’espera de la
llarga cua d’assistents que
volien un exemplar ﬁrmat.
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Taekwondo | Campionat d’europa

Sílvia Boix, del Club Balmes Rubí,
ha estat preseleccionada per al
Campionat d’Europa sub-21

Thaïs Martínez, Miriam Granell i Sílvia Boix. / Cedida

El Centre d’Alt Rendiment
(CAR) de Múrcia ha acollit
durant tota la setmana
una concentració d’esportistes d’alt nivell, que ha
comptat amb l’assistència
de tres competidores del
Club Balmes Rubí. Entre
elles, les cadets d’últim any
Thaïs Martínez i Miriam
Granell, que tanquen amb
la concentració una gran
temporada. La tercera és
Sílvia Boix, convocada per
la selecció espanyola, que
allargarà fins diumenge la
seva estada, ja que ha estat
preseleccionada junt amb
l’equip nacional que disputarà el campionat d’Europa
sub-21.
Nous reptes assolits
Dissabte passat es van realitzar exàmens per a cin-

turons negres de tots els
nivells. Tres alumnes i un
professor del Club Balmes
es van presentar a la convocatòria aconseguint aprovar
i pujar de nivell, després
d’enfrontar-se al dur tribunal de la Federació Catalana
de Taekwondo al velòdrom
d’Horta.
Jordi Hormigo i Charly
Blanco han pujat al merescut 1r DAN, mentre que Daniel Martos va ascendir a 2n
DAN i José Luis Prieto, professor del club, va pujar a 3r
DAN. Tots ells van entrenar
dur per assolir aquest repte.
El club agraeix al tècnic Raül
Gil, cinturó negre 4t DAN,
també alumne del Balmes,
qui ha dirigit a l’èxit en tots
els exàmens dels membres
del club a les darreres temporades. / Balmes Rubí

Hormigo, Blanco, Martos i Prieto van assolir l’ascens de nivell. /
Cedida

fitnes | women’s physique

La rubinenca Joana Romano
participarà en campionat Mr.
Olympia a Las Vegas
La rubinenca Joanna Romano, qui es va proclamar
el 2014 campiona del món
de la modalitat de Women’s
Physique, una disciplina lligada al Fitness, ha superat
aquella fita.
Romano acaba de classificar-se per participar en el
campionat més important
del món, Mr. Olympia, que
es disputarà als Estats Units
(EUA), a Las Vegas, del 13 al
16 de setembre. / DdR

Esports
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Joana Romano. / Cedida

waterpolo | torneig

Bona actuació del CNR en el Torneig
internacional Habawaba BCN 2018
HaBaWaBa, acrònim anglès que significa “Happy
Baby Water Ball”, que seria
l’equivalent a l’alegria d’un
nen practicant “l’esport
que es juga amb la pilota a
l’aigua”, és un torneig que
va ser creat per Waterpolo
Development amb l’objectiu
d’expandir i promocionar el
waterpolo i promoure els
valors de l’esport i el de la
convivència.
Aquest torneig, que va
ser organitzat per primera
vegada el 2008 i, fins ara,
s’ha celebrat deu vegades a
Itàlia, amb edicions a Grècia
i Amèrica del Nord, s’ha
consolidat com el torneig
de waterpolo més important entre infants i joves de
categories de formació a tot
el món.
L’esdeveniment arriba
a Espanya de la mà de la
Real Federació Espanyola
de Natació, que ha confiat
en l’Acadèmia Internacional de l’Aigua de Barcelona
(BIWPA) per a l’organització
del “HaBaWaBa Espanya” a

Benjamins i alevins del CNR en el torneig Habawaba BCN. / Cedida

Temporada de rècords: 18 nous
rècords per al CNR
Un cop finalitzada la temporada 2017/2018, han estat
un total de 18 nous rècords del Club Natació Rubí (CNR)
que s’han assolit aquesta temporada per les diferents
categories de la secció de natació i l’escola esportiva.
Uns rècords que es consoliden com les noves millors
marques de tota la història del Club
Des del Club donen l’enhorabona a Hèctor Ramos
(8 rècords), Iago Verdú (6 rècords), Sílvia Martí (3 rècords) i Arlet Oliveras (1 rècord), pel seu esforç i treball
durant tota la temporada per assolir aquestes noves
fites. / CNR

triatló | proves

Barcelona, en el marc del
33è Campionat d’Europa de
waterpolo 2018.
El Club Natació Rubí
(CNR) ha participat en
aquest torneig amb dos
equips mixtes, un benjamí
i un aleví, que han realitzat
una molt bona actuació.
L’equip benjamí ha assolit
la quarta posició i l’aleví
ha quedat segon de la lliga
Silver. Tots els joves esportistes participants han gaudit d’un gran ambient i han
pogut conviure amb nens i
nenes d’altres clubs en un
marc incomparable.
Selecció juvenil
Les waterpolistes de categoria juvenil del club Paula
Rutgers i Ariadna Ruiz han
estat convocades per Federació Espanyola de Natació
per participar en els entrenaments de preparació de
la selecció nacional juvenil,
que tindran lloc del 30 de
juliol al 26 d’agost al Centre
d’Alt Rendiment (CAR) de
Sant Cugat. / CNR

Basquet adaptat| torneig

Participació rubinenca El primer equip de
en el Triatló del Pont de l’Horitzó guanya
Suert de diumenge
el torneig FEM
El cap de setmana passat
es van disputar a Pont de
Suert, capital de la comarca de l’Alta Ribagorça, el
triatló olímpic puntuable
pel Campionat de Catalunya de l’especialitat i el de
modalitat esprint. En totes
dues proves van competir
triatletes rubinencs.
Per part del Club Natació Rubí (CNR), en la
distància olímpica van
participar Toni Venteo,
Ricard Valenzuela i Eduard
Gonzalez, mentre que en
l’esprint van prendre part
Alfons Martínez i la debutant Maria Ricart. Tots
ells van finalitzar la prova,
però ressaltem el debut en
aquesta secció de Ricart
que, a més, va assolir una
meritòria 15a posició a la
general i va ser 1a del seu
grup d’edat.
Per la seva banda, l’Òptims Club Triatló va participar amb sis atletes. Mano-

lo Gonzalez va ser el primer
a arribar a meta amb un
temps de 2 h 22’, en el 74è
lloc de la general i lluitant
pel podi de la categoria V2.
Un minut més tard, amb un
temps de 2 h 23’ va arribar
Enoc Navarro, a la posició
79 de la general, i fent una
gran actuació en bici i cursa
a peu, entre els 50 millors
en els dos sectors.
El tercer en creuar l’arc
va ser David Ureta, que va
acabar en 2 h 39’ i en la
posició 159. Poc després
va arribar Fede Haba, que
debutava i va fer un registre de 2 h 44’. Finalment,
Iñaki Fuste va fer un temps
de 3 h 18’, després d’haver
de lluitar contra problemes
musculars a bona part de
la prova. Mònica Crisol no
va poder finalitzar la prova
per problemes físics. Amb
aquests resultats, l’Òptims
va assolir la 24a posició per
equips. / DdR

El primer equip de bàsquet del Club Esportiu Horitzó es va
endur el Torneig Dis-Santes que va organitzar el Club FEM de
Mataró el passat dissabte 21 de juliol. El torneig, desenvolupat en un bon ambient de bàsquet adaptat, va tenir lloc al
Pavelló Josep Mora d’aquest municipi.
Juntament amb el C. E. Horitzó “A” també van participar el
C. B. Vila de Montornés, el C. Fedamar Joventut de Badalona
“B” i el Club FEM, com amfitrió del torneig. / CE Horitzó

El primer equip de bàsquet del club ha tancat una gran temporada
guanyant aquest torneig. / Cedida
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El CEF Can Mir tindrà un segon equip
de diversitat funcional a Barcelona

L’exblaugrana Jordi
Ferrón visita el campus
d’estiu de la Penya

L’Escola de Futbol Can Mir
comptarà amb un segons
equip de diversitat funcional a la ciutat de Barcelona a
partir del mes de setembre.
El CEF Can Mir FS B durà a
terme la seva activitat esportiva a les instal·lacions
de l’Artós Sports Center,
ubicat al barri de Sarrià.
Aquesta iniciativa és fruït
d’un acord de col·laboració
entre l’entitat esportiva rubinenca, la Fundació CET10
i la Fundació Cromosuma.
CET10 gestiona diversos
centres esportius, equipaments i serveis al voltant
del món esportiu i educatiu.
Compten 13 centres esportius i més de 30.000 usuaris.
També treballen amb més
de 30 escoles i fan arribar
l’esport i el lleure educatiu a
més de 4.500 nens i nenes.
El CEF Can Mir i la Fundació Cromosuma col·laboren
plegats i intensament des
de gener de 2017, i és una
organització que promou
l’autonomia personal i la
inclusió social de les persones amb síndrome de Down

El CEF Can Mir comptarà amb un nou equip integrat per infants amb
diversitat funcional. / Arxiu

i discapacitats intel·lectuals
semblants.
L’entitat rubinenca ha
destacat que l’acord amb
aquestes fundacions dóna
una projecció molt important al CEF Can Mir i és el
reconeixement a la tasca
realitzada des de juny de
2016, any en el qual van
iniciar el camí en el món del
futbol inclusiu. Cal recordar
que el CEF Can Mir manté
també convenis subscrits
amb la Johan Cruyﬀ Foundation i la Fundació Itinerari-

um. Aquest acord suposarà,
a banda de portar la marca
i la metodologia de l’equip
del CEF Can Mir, que el nom
del Club i de la nostra ciutat
estiguin presents més enllà
del terme municipal.
Diverses escoles de Barcelona ja s’han adreçat
a l’entitat rubinenca per
poder participar d’aquest
projecte, el que implicaria la
creació de més d’un equip i
l’increment exponencial del
nombre d’esportistes i del
personal tècnic.

Manca de suport del consistori
Des del CEF Can Mir també
han reiterat “la manca de
suport” que pateix l’equip
de diversitat funcional de la
ciutat des de la seva creació
per part de l’Ajuntament de
Rubí, “més enllà de les bones paraules i les fotograﬁes
de rigor dels representants
de la institució”.
Tot i això, destaquen
que la col·laboració d’altres entitats, patrocinadors
privats i el suport de les
famílies ha permès tirar
endavant el seu projecte.
En aquest sentit, assenyalen que l’institut La Serreta
els permet fer servir les
seves instal·lacions quan
la climatologia és adversa,
ja que l’equipament de
Can Mir pateix importants
carències. També critiquen
que van proposar a l’Ajuntament liderar l’impuls del
futbol inclusiu a la comarca
“proposta que no va estar
dins de les prioritats de
l’equip de govern”. / CEF
Can Mir

FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic enllesteix plantilla per a la pròxima temporada
JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó està
acabant d’enllestir la seva
plantilla de cara a la temporada 2018-2019. Després
de la conﬁrmació de continuïtat de 9 jugadors de la
temporada que acaba de
finalitzar, Josep M. Gené,
tècnic del primer equip del
Can Fatjó, ja compta amb
set jugadors nous.

Es tracta del porter Gonzalo Larrosa (Fundació Grama); el defensa Han Chen
(AE JMG); els migcampistes
Calderón (AE JMG), Álvaro
Gómez (La Cava), Jimmy (Júnior) i Pau Gené (Cardedeu)
i el punta Agustí Peñarroya
(Atlètic Sant Just). Encara
quedaran uns sis ﬁtxatges
més per completar la plantilla, ja que el tècnic desitja
arribar als 22 jugadors.

La pretemporada s’iniciarà el pròxim 30 de juliol
i el debut en lliga serà el
dissabte 1 de setembre a
les 17 hores en el Municipal
de Can Fatjó davant l’Atlètic
Sant Just FC. La lliga ﬁnalitzarà també a casa davant el
Marianao Poblet el 26 de
maig del 2019.
El club conﬁa en aquest
nou projecte amb il·lusió i
espera que l’aﬁció i els socis

CICLISME | SORTIDA

Noves sortides del Club Ciclista Rubí

El club ciclista organitza sortides cada diumenge.
/ Cedida

El Club Ciclista Rubí ja té a punt les sortides d’aquest diumenge. El grup A farà un
recorregut de 120 km. L’anada serà des de
Rubí, ﬁns a Piera passant per Castellbisbal,
Martorell, Gelida i Sant Llorenç Hortons. La
tornada passarà per Sant Sadurní, Gelida,
Creu d’Aragall, Corbera, Sant Andreu de la
Barca i La Xatarra ﬁns a arribar a Rubí.
Per la seva banda, el grup B farà una
ruta de 80 km que passarà per Molins,
Martorell, Gelida, Rtda. Sant Sadurní i
Urb. Casablanca i tornada pel mateix recorregut. Els dos grups sortiran des de la
plaça Doctor Guardiet a les 7.30h. / Club
Ciclista Rubí

no hagin de patir tant com la
passada temporada.
Cobriment de part de
la grada
A més, l’Olímpic Can Fatjó
ha rebut amb gran satisfacció l’aprovació pel Ple
de l’Ajuntament la inversió
per cobrir una part de les
grades del camp, una actuació llargament reivindicada
pel club.

Ferrón amb els participants al campus i la directiva de la Penya. /
Cedida

L’exjugador blaugrana Jordi Ferrón, qui també va
jugar al Rayo Vallecano,
Real Zaragoza i Albacete,
entre altres, ha estat el
representant del Barça a
l’escola d’estiu de la Penya
Blaugrana de Rubí, campus
que s’ha realitzat aquest
mes de juliol a les tardes.
Més d’una trentena de participants, a més dels entrenadors i col·laboradors, han
gaudit d’aquestes jornades
de futbol base, esport i esbarjo que s’han organitzat
a Can Rosés.
Dimecres de la setmana
passada, Ferrón va assistir
al campus acompanyat pel
president de la Penya, Josep
Capmany, el coordinador
Sergi Monterde i part de
la junta directiva. L’exblaugrana va supervisar els
entrenaments i els aspectes
tècnics i els valors formatius
que vol transmetre el FC
Barcelona al jovent: esforç,
treball i respecte a les normes, sense deixar de banda
els estudis.
Després, en un animat
debat a la gespa, fent rotllana, Ferrón va explicar la

seva trajectòria esportiva
amb moments com quan
va aconseguir la medalla
olímpica a Sidney 2000 amb
la selecció espanyola ﬁns a
l’actualitat, ja que continua
vinculat al Barça a més d’entrenar al femení de futbol
del Seagull de Badalona a
Segona Divisió.
Després de respondre
les preguntes dels assistents
i d’un refrigeri, l’exjugador
va lliurar diversos obsequis
del Barça als participants al
campus. / PBRL

L’exblaugrana va supervisar els
entrenaments. / Cedida

